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First: Preliminary Provisions 
 

- Preamble 

The guidelines established by the Board of Directors of Awal Gulf Manufacturing B.S.C (c) 

“Awal Gulf” provide comprehensive framework & structure within which the management can 

effectively pursue the Company’s internal controls for the benefit of all the stakeholders. In 

particular, this framework provides to strengthen the relationship of all stakeholders by 

transparently allowing them access to relevant and credible information. The Board of directors 

have agreed that these guidelines shall act as the charter for the corporate governance subject to 

amendments whenever required.  

- The goals of corporate governance 

These guidelines reflect the collection of framework for exercising various controls, principles, 

standards, policies and managerial operations adopted by the company, the entire organization 

can adhere to these standards and help company achieve its objectives. The objective of the 

corporate governance is to implement best management practices by the board of directors, 

adherence to the local regulations and work towards benefit of all stakeholders of the company. 

This will also ensure most professional conduct by the board of directors, ensure adequate 

internal controls across the organization and ultimately benefit stakeholder interests.  

- The importance of corporate governance for Awal Gulf 

Corporate governance is concerned with the manner in which affairs of the company are being 

managed by the Board of Directors and the Executive Management in order to achieve the 

following goals: 

 Reinforcing the mechanisms that support envisioning the company’s goals and future 

strategies while following up their implementation through clear performance indicators.  

 Develop effective mechanisms in order to manage Awal Gulf and its subsidiaries’ affairs 

while implementing decision making and control procedure mechanisms. 

 Protect the interests and rights of the stakeholders. 
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 Establish an administrative body that is accountable to shareholders and other 

stakeholders.  

 Strengthen adherence to the applicable policies, regulations and rules. 

 Ensure an atmosphere of transparency and adequate disclosure. 

 

Awal Gulf believes that effective corporate governance requires a proactive Board of Directors 

and Executive management that believes in the importance of these guidelines. In addition, the 

existence of an effective and clear organizational structure in terms of roles, specializations and 

responsibilities. The existence of a proper internal control system is also required through the 

application of a number of functions such as proper planning, clarity of vision, policies and 

procedures, internal auditing (audit committee), corporate governance, commitment aside to 

offering a supportive and responsive working environment with this direction.  

In this regard corporate governance is of great importance to Awal Gulf and the method to 

achieve effective governance of independent control is internal auditing (audit committee). The 

Board of Directors and the Executive management are the persons of interest and top 

beneficiaries of the audit operations and control mechanisms. 

 

Second: The Board of Directors and the Executive Management: 
 

- The operating policies, rules and regulations of the Board of Directors: 

The rules and procedures of the Board of Directors explain the composition of the council. They 

also determine its responsibilities, the foundations and principles that govern the works of the 

council. In addition to determining the means of communication with contributors and executive 

management at Awal Gulf. 

- The structure and composition of the Board of Directors: 

Awal Gulf complies with in regard to the formation of the Board of Directors: 
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1. The Board of Directors shall consist of seven members, their term of office is a three year 

period on a renewable basis. The number of the members can vary to address any 

additional requirements such as retirement, termination of members or in the case of 

induction of new shareholders. 

2. The majority of the Board of Directors members shall be executive members. While 

majority of the directors of the company shall be non-executive members, the company 

may appoint ‘observer’ members representing any stakeholder for a period and terms as 

fixed by the board of directors.  

3. The number of independent members shall not be less than one member. 

4. The Chairman of the Board of Directors shall not hold any other executive position at the 

company such as the position of Chief Executive Officer and Managing Director.  

5. The company shall make clear the completion of the term of membership. The general 

assembly may at any time remove all or some of the members of the Board of Directors 

even if the company’s regulations stipulate otherwise. Without causing a breach of right 

in terms of compensation to who has been removed if the removal was for an 

unacceptable reason or at an inconvenient time.  

6. Upon termination of the membership of any of the members of the Board of Directors in 

any of the means of termination of membership, the Ministry of Industry, Trade and 

Tourism shall be informed of the reasons for such termination. 

7. If a member of the Board of Directors resigns and has observations on the company’s 

performance, he shall submit a written statement to the Chairman of the Board of 

Directors. 

 

- Functions 

The Board of Directors is the top administrative entity in the company. It represents and protects 

the company’s interests. The Board of Directors is responsible for leading and controlling the 

activities of the company as well as the continuous monitoring of its performance. The board 

achieves these objectives by adopting and implementing its policies and objectives while 

supporting its management in performing its tasks according to specific criteria. The Board of 

Directors is responsible for directing executive management and setting appropriate controls for 
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its work, including defining a clear company vision and strategy while determining the basis for 

the delegation of authority to management, policies and limitations in order to operate within its 

boundaries. In addition to the specializations and authorities stipulated in the company system.  

The Board of Directors exercises the following core functions: 

1. Adopting the company’s strategic initiatives, its main objectives  and supervising 

their implementation, including: 

-  Develop the overall corporate strategy, key action plans as well as review and guide the 

risk management policy.  

- Determine the optimal capital structure of the company, financial objectives and 

approval of annual budgets. 

- Supervise the company’s major capital expenditure plans in addition to the owning and 

controlling assets.  

- Set performance goals and monitor implementation and overall performance in the 

company.  

- Periodic review of the organizational and functional structures in the company. 

 

2. The development of systems for internal control and general supervision, including: 

- Develop a written policy to regulate conflicts of interest and address possible conflicts of 

interest of the members of the Board of Directors, Executive Management and 

stakeholders, including misuse of company assets and facilities, and misconduct resulting 

from connections with related persons. 

- Ensure the safe operation of the financial and accounting systems including the systems 

related to generating financial reports. 

- Ensure the application of risk management supervisory systems through identifying the 

general perception of risks facing the company while discussing those risks with 

transparency.  

- Yearly revision of the effectiveness of the company’s internal control procedures. 

- Develop a special corporate governance system which does not contradict with the 

regulations of the corporate governance charter issued in 2018 while supervising it, 

monitoring its effectiveness and amending it whenever necessary.  



AWAL GULF MFG. B.S.C. (C) CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES  

 
7 

3. Develop clear and specific policies, standards and procedures for the Board of 

Directors membership and place them into effect after approval by the General 

Assembly. 

4. Develop a written policy that governs the relationship with the persons of interest in 

order to protect and preserve their rights, the policy in particular should cover the 

following: 

- Mechanisms related to compensating the stakeholders in the event of their right being 

violated recognised by the regulations and protected by the contracts. 

- Mechanisms of sorting out complaints and differences that might arise between the 

company and the stakeholders.  

- Appropriate mechanisms to establish good relationships with clients and suppliers 

while keeping their information confidential.  

- The rules of professional conduct for company managers and employees ensuring 

their compatibility with professional and ethical standards while regulating the 

relationship between them and stakeholders, provided that the Board of Directors sets 

up mechanisms to monitor the application of these rules and abide by them. 

- The company’s social contribution and corporate social responsibility.  

- Develop policies and procedures that ensure that the company respects the rules and 

regulations and its obligation to disclose material information to shareholders, 

creditors and other stakeholders. 

The members of the Board of Directors 
Mohamed Ebrahim Khalil Kano 

Chairman of the Board of Director       Non - executive member 

Adel Mohamed Ali Mattar 

Vice President and Managing Director       Executive member 

Fawaz Zakaria Kaaki 

Member of the Board of Director       Non - Executive member 

Khalid Mohamed Ali Mattar 
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Member of the Board of Director       Non - Executive member 

Hani Hashim Al Shakhs 

Member of the Board of Director       Non - Executive member 

Krishnan Kavasseri 

Member of the Board of Director       Non - Executive member 

Wajdi Mohamed Al Mekhlafi 

Member of the Board of Director       Non - Executive member 

 

 

- Secretary of the Board  
 

The Board of Directors shall appoint the Secretary of the board whose major responsibility shall 

be to record all meetings of the Board, maintain minute book and reports submitted by or to the 

Board. Under the guidance of the Chairman, the Secretary shall be responsible for ensuring 

timely access to information and coordination among Board members, shareholders, 

management and employees. 

The responsibilities and roles of the secretary of the board of directors are included in the job 

description of this position.  

The services of the secretary of the board shall be available to all of the members of the board of 

directors.  

The secretary of the board shall not be terminated or appointed except through decision by the 

board of directors. 

Third: Committees affiliated to the Board of Directors 
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In order to enable the board to exercise effective control over operations, the Board of directors 

is authorized to institute such committees of its members and non-members for a period as it 

deems fit. The constitution of such committees, mandate and period of operations of such 

committees shall be determined by the board of Directors. Such committees shall report to the 

Chairman of the Board with required outcomes.  The Board of Directors from time to time may 

appoint or dismiss any such committee as it deems fit.  

The Audit Committee: 
 

The committee is formed and its functions and controls are determined by the company’s 

Ordinary General Assembly held on the 16th of July 2019, in accordance with the requirements 

of the Company Laws and the provisions of the Corporate Governance Charter 2018. 

Audit committee is responsible to review the monitoring of internal controls and financial audits 

of the company, establish and monitor risk management and internal assurance policies of the 

company in order to protect assets of the company and interests of the shareholders. Audit 

committee is also responsible to recommend appointment of internal and external auditors and 

assess their performance. The audit committee is responsible for monitoring the company's 

business, verifying the integrity of the company's financial reports and internal control systems 

including in particular the following tasks: 

1. Study and review the financial statements of the company prior to its presentation to the 

Board of Directors and provide technical opinion and recommendation in this regard. 

2. Studying and reviewing the reports and observations submitted by the auditor and 

expressing opinions thereon. 

3. Studying and reviewing the company’s control systems while providing a report on the 

sufficiency of the system and other works in the scope of their specialisations. The Board 

of Directors may submit sufficient copies of this report at the company's head office at 

least 10 days prior to the ordinary general Assembly, to provide each shareholder with a 

copy of the report. The report shall be read during the Assembly. 

4. Supervising the company’s internal audit department to verify its effectiveness in the 

performance of the entrusted tasks to it. 
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5. Study the internal audit reports and follow up the implementation of corrective 

procedures for the notes contained therein. 

6.  Recommending the auditor to be appointed by the Board of Directors, their dismissal, 

the determination of their fees, the assurance of their independence, the review of their 

scope of work and the terms of their contract. 

7. Studying and reviewing the company’s auditor plans while verifying that they do not 

submit works unrelated to auditing and that they do not approve any work aside from 

auditing. 

8. Studying the reports and notes of the company auditor on the financial statements while 

following up with their progress.  

9. Studying the company’s adopted accounting policies while giving their opinions and 

recommendations to the Board of Directors on it.  

10. Reviewing the reports of the regulatory bodies while ensuring that the company takes the 

required actions on it.  

In general, the Audit Committee shall, in the performance of its duties, have the right to 

investigate any matter that falls within its duties or any subject specifically requested by the 

Board of Directors. The committee shall have the right to access the company’s documents and 

records. In addition to requesting any clarification or statement by members of the Board of 

Directors, Executive Management or company employees shall be sought for the purpose of 

investigating and inquiring about any information. 

 

In addition to having the right to seek legal and technical advice from any external authority or 

any other independent consultant when necessary to assist the Committee in carrying out its 

duties while trying to verify any risk management and internal audit management defect. The 

management of the company shall inform the Chairman of the Audit Committee of any defect, 

violation and Fraudulence in accordance with its seriousness. Also, to ensure the independence 

of the Auditing Committee, the audit or Internal Audit manager and the Auditor shall have direct 

contact with the Audit Committee without an intermediary, which shall be formed by Awal Gulf 

according to the following rules: 
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 The members of the auditing committee are appointed by the Board of Directors in 

accordance to the members of the Board of Director’s suggestion. 

 The auditing committee shall not include any of the executive members of the Board of 

Directors. 

 The auditing committee may consist of shareholders or others. 

 The number of the auditing committee’s members shall not be less than three and no 

more than five. 

 The chairman of the auditing committee shall be appointed by the members of the 

committee during the committee’s first meeting. 

 The Committee shall be selected in a manner that includes the availability of various skills 

and expertise, putting into consideration the presence of appropriate expertise in the 

company's field of work, including a specialist in financial and accounting matters. 

 The auditing committee shall be appointed to a period not exceeding three years and shall 

be reappointed according to the committee’s needs. 

 The auditing committee shall appoint a secretary from its members or from the 

company’s employees.  

The committee’s meetings 
 The Audit Committee shall meet on a regular basis, provided that its meetings shall not 

be less than three meetings during the company’s financial year. The Committee may 

also convene a meeting whenever the need arises. 

 The Committee shall meet at the invitation of its Chairman, or at the request of two 

members of the Committee, or at the request of the Internal Audit Department, or the 

Internal Auditor. 

 The committee meets periodically with the company's auditor and internal auditor. 

 

Conflict between the Audit committee and the Board of Directors 
 

If there is a conflict between the recommendations of the Audit Committee and the decisions of 

the Board of Directors, or if the Board refuses to accept the recommendation of the Committee 

regarding the appointment of the company’s auditor, their dismissal, determining their fees, 
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evaluating their performance or appointing the internal auditor, the report of the Board of 

Directors must include the Committee's recommendation, justifications and reasoning thereof. 

 

The following table exhibits the members of the Audit Committee at its current session: 

 Mr. Hani Hashim Alshakhs Mr. Khalid Mohamed Ali 

Mattar 

Mr. Krishnan Kavasseri  

 

Conflict of interests and dealings with related parties: 
Within the responsibilities and functions of the Board, it shall develop a written and clear policy 

to deal with cases of conflicts of interest that may occur or are likely to occur and may affect the 

performance of the members of the Board of Directors, Executive Management or other 

employees of the Company when dealing with the Company or with other stakeholders. This 

policy includes the requirements stipulated in the corporate governance charter. In light of this, 

the Board of Directors has developed the following policy: 

 

Fourth: Conflict of Interest Policy and Addressing Potential Conflicts 
 

- Policy Goal: 

The goal of the policy is to state the procedures and strategies that govern the interests of the 

shareholders, the Board of Directors, company committees, top executives, employees, auditors, 

consultants and other stakeholders whenever necessary (They are referred to in this policy as  

“Stakeholders”) 

The policy is also intended to assist "persons concerned" to deal with conflicts in accordance 

with legal requirements and with the objectives of accountability and transparency applied by the 

company in its operations. 

- Overview:  

Conflict of interest arises when personal interests of individuals in any way interfere with the 

general interests of the company. 
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That Awal Gulf recognizes and respects the fact that "Stakeholders" have personal interests and 

have the right to participate in various activities, provided that this does not in any way cause 

conflict with the general interests of the Company. 

 

The following are examples of conflicts of interest or situations where a conflict of interest might 

arise: 

 

1. That one of the persons concerned uses his or her position in Awal Gulf or the 

information or business opportunities they obtain while working in the Company for 

personal benefits or for the benefit of a third party; 

 

2.  When a "Stakeholder" creates a company that carries out activities similar to that of the 

company. 

 

3. When a "Stakeholder" such as a board member makes a decision or enters into a 

transaction or purchase for a company in which he has an interest. 

 

4. The employee and / or any of his relatives shall perform any work for the suppliers or 

sub-contractors or competitors. 

 

5. When one of the "Stakeholders" acts or has interests that may make it difficult for them 

to perform their work in the company objectively and effectively. 

 

6. When one of the "Stakeholders" or a member of his or her family receives unlawful 

personal benefits because of his or her position at the Awal Gulf. 

 

7. When one of the "Stakeholders" such as a member of the Board is financially 

compensated for consulting another competing company, or another company whose 

nature of work and activity is similar to Awal Gulf Manufacturing. 
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8. Awal Gulf and stakeholders must consider the interests of the company in cases of 

conflicts of interest, in accordance with the best conditions attainable. The "Stakeholders" 

shall refrain from influencing the Company's decisions in any business that creates a 

potential conflict of interest, including abstaining from voting on any decision or order 

subject to a potential conflict of interest, and are required to disclose any conflict of 

interest arising out of their relationship with the Company, in accordance with the means 

and methods of disclosure determined by this policy and related regulations in the 

Kingdom. 

 

- Implementing the policy 

This policy is implemented in the undermentioned stakeholders: 

1. Top shareholders of the company who own 5% and more of the company's capital. 

2. The members of the Board of Directors and the Company’s committees. 

3. Top Executives and Employees. 

4. Auditors and company consultants. 

5. Other stakeholders as appropriate.  

 

 

- Cases of Conflict of Interest  

The above-mentioned stakeholders must refrain from dealing with the Company in any business 

that may create a potential conflict of interest except in accordance with the rules contained in 

this Policy and the applicable laws and regulations in the Kingdom. 

 

The conflict of interest is as follows: 

- Conflict of interest associated with major shareholders: 

All transactions and contracts with major shareholders and their relatives who own 5% or above 

of company stock either directly or indirectly have a controlling interest in any of its subsidiaries 

for the same terms as the transactions with third parties. 
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All transactions with major shareholders and their relatives who directly or indirectly own 5% or 

more of the Company's shares or have a controlling interest in any of its subsidiaries according 

to the laws and regulations are disclosed.  

 

Conflict of Interest associated with the Board of Directors: 

1. The members of the Board of Directors may not without the approval from the ordinary 

general assembly and in accordance with the regulation set out by the specialized 

authority have any direct or indirect interest in the business and contracts made for the 

company’s account. 

2. The members of the Board of Directors shall inform the Board of any personal interest in 

the business and contracts made for the company’s account and shall provide such 

notification in the minutes of meeting. The member holding any personal interest shall 

not participate in the voting on the resolution issued on this regard. 

3. The members of the Board of Directors may not without the license from the ordinary 

general assembly and in accordance with the regulation set out by the specialized 

authority participate in any work that would compete with the Company or be dealing in 

one of the branches activities that it carries out. 

4. The members of the Board of Directors may not enter into any business that would compete 

with the company or its competitors in one of the branches of activity that it carries out as 

the following: 

1. The member of the Board of Directors may not establish a company or own a major 

percentage of shares in another company or establishment, engaged in an activity of 

the same type of activity of Awal Gulf or any of its subsidiaries. 

 

2. Accept membership in the Board of Directors of a competing company or group. 

 

3. The member acquires a commercial agency or of sorts, whether hidden or not for 

another company or establishment competing with the company or its subsidiaries. 
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 Conflict of interest related to the executive management and employees of 

the company: 

The Board of Directors shall be notified of any external business activities carried out by any 

executive in the Board of Directors and such business shall be approved by and disclosed to the 

Board in accordance with the laws and regulations in this regard. 

 

In the event that the Executive member is resolved to go through with the said activity, they must 

present it to the Chief Executive Officer to study, review and recommend the matter to the Board 

of Directors in preparation for the issuance of the appropriate resolution thereon. 

 

 Conflict of interest related to external and internal auditors and consultants: 

1. The company’s external auditors must be independent. 

2. The independency of the internal auditor must be maintained and sufficient support must 

be provided to them. 

3. The appointment of any financial, legal or external auditor should take account of 

conflicts of interest and the set out provisions of related laws. 

 

- Conflict of interest associated with other stakeholders: 

All transactions and contracts made with suppliers and other clients of the Company or any of its 

subsidiaries shall be subject to the same conditions as the transactions with third parties in terms 

of evaluation, fair execution, disclosure or reporting. 

 

Additional provisions 
In addition to the above, the following conflicts of interest should be considered for the members 

of the Board of Directors, the Company Committees and the Company's employees, and to be 

dealt with as follows: 

1. Members of the Board of Directors, committees and employees shall not make use of or 

benefit from any of the Company's assets, information or investment opportunities 

presented to them or presented to the Company to achieve any personal interests or any 

other purpose that falls within the activities of the Awal Gulf. This includes investment 
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opportunities that fall within the activities of the company, or the company's desire to 

benefit from them. This prohibition shall also apply to the members of the board who 

resign in order to exploit investment opportunities - directly or indirectly - that the 

company wishes to benefit from and which they came to know about during their 

membership in the Board of Directors. 

2. A member of the Board of Directors may not vote on the resolution of the Board of 

Directors and the Ordinary General Assembly in the business and contracts which are 

made for the Company's account if they have a direct or indirect interest therein. 

3. When a member of the Board of Directors informs the Board of the possibility of a 

conflict of interest, that Member shall comply with the following: 

 The member shall not participate in the discussions or listen to the discussions of the 

Board or Committee with regard to the subject of interest to them except to answer 

questions and disclose substantive facts.  

 The member shall abstain from voting on the resolution after notifying the Board, and in 

all cases when the Council votes on a subject for which a member of the Board of 

Directors has an interest, the voting process shall be conducted in a confidential manner. 

 

- Confidentiality  

Maintaining confidentiality of information related to the company and its activities in addition to 

not disclosing said information to any other person or third party. The members of the Board of 

Directors shall not disclose any company secrets except in the Ordinary General Assembly 

meetings. The members shall not exploit their knowledge by virtue of their membership in order 

to achieve personal interest to themselves or their relatives or a third party. In such occurrence 

they will be removed and required for compensation.   

 

- Supervision of the application and cases of violation of policy 

The Audit Committee oversees the implementation of this policy by reviewing cases, 

transactions and contracts with stakeholders that are likely to involve a conflict of interest 

situation and to raise any recommendations it deems appropriate to the Board of Directors. In 
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addition, any violation of this policy is reported in accordance with the procedures Defined in the 

whistle-blowing Policy which will be added to this guideline at a later date. 

 

- Reviewing and modifying this policy 

This policy shall be effective as of the date of its adoption by the Board of Directors. The Board 

shall review this policy from time to time as necessary and shall not modify this policy without 

the approval of the Board. 

 

 

Fifth: Disclosure and transparency policy: 

- Goal 

The objective of the disclosure and transparency policy is to ensure that Awal Gulf discloses all 

material matters in a timely and accurate manner, including the financial position of the 

company, performance and corporate governance, as well as reporting on disclosure guidelines, 

methods of classifying information and timing of the disclosure. 

- Disclosure of financial information: 

The Board of Directors shall approve the initial and annual financial statements of Awal Gulf. 

The statements must be signed by the Chairman of the Board of Directors, the Chief Executive 

Officer and the Finance Manager before they are distributed to shareholders and others. The 

preliminary and annual financial statements and the Board of Directors’ report shall be submitted 

to the Ministry upon approval by the Board of Directors. 

- Disclosure in the Board of Directors’ report: 

The company’s Board of Directors shall issue its annual report within the time limit specified by 

the system, sends it to the ministry and announces it to the shareholders. The Board of Directors’ 

report shall include a full presentation of the company's operations during the last financial year 

and all the factors affecting the company's business. It shall include all the requirements stated in 

the corporate governance charter and related articles of the Commercial Companies Law. 

- Corporate Governance Disclosure:  

Awal Gulf shall disclose corporate governance policies and procedures related to the company 

through the company’s website or any other method in accordance with the company’s policy, 

including the following. 
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 The Company’s Memorandum. 

 The Governance Guide and other related documents. 

 Annual Governance and Compliance Report. 

 Any other reports or documents the company deems to enhance the disclosure and 

transparency process in a manner that does not conflict with the laws and regulations. 

- Disclosure of social responsibility policies: 

Awal Gulf discloses its contributions and policies in the area of social responsibility and 

procedures related to employees, society and the environment at least once a year in the Board of 

Directors’ annual report. 

- Disclosures to the Regulatory Authorities  

The Board of Directors shall immediately notify the Ministry (as the case may be) of all statutory 

requirements specified in the laws and regulations, such as: 

 Any changes in the structure of the Board of Directors (resignation, appointment, 

classification) 

 Any changes in the structures of the committees  

 Any changes in the Executive Management including the Chief Executive Officer and the 

Finance Manager. 

 Awal Gulf shall disclose all required information under the issued corporate governance 

charter. 

- Limits of Disclosure  

The members of the Board of Directors shall not disclose any company secrets except in the 

Ordinary General Assembly meetings. The members shall not exploit their knowledge by virtue 

of their membership in order to achieve personal interest to themselves or their relatives or a 

third party. In such occurrence they will be removed and required for compensation.   

 

- Review the disclosure and transparency policy:  

The Board of Directors reviews the disclosure and transparency policies periodically and 

whenever necessary to ensure consistency with the rules and regulations and that they meet the 

requirements of various stakeholders. 
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Sixth: Principle of obligation or clarification of reasons for non-compliance 
The rules, procedures and policies in this document constitute as the guidelines for Awal Gulf 

(closed company) unless other regulations stipulate that certain provisions of this document are 

mandatory and that no amendments shall be made except by a decision of the Board of Directors 

or the General Assembly on certain circumstances. Awal Gulf in its commitment to governance 

standards adopts "commitment or clarifying the reason for non-compliance" approach. 

Accordingly, all the optional requirements in the Corporate Governance Charter issued by the 

Ministry of Industry, Trade and Tourism referred to in this document will remain optional for 

Awal Gulf unless the relevant party deems it mandatory. 

Seventh: Final Provisions 
- Procedures for modifying this guide 

As mentioned above, these guidelines are not amended until after Awal Gulf’s Board of 

Directors’ approval. In the event of any further amendments they shall not be included, unless 

the following procedures are met: 

 Any amendments proposed by the management or consultants of the Company or any 

committee emanating from the Board of Directors or any other entity shall be reviewed 

and approved by the Board of Directors, except those policies and regulations that require 

approval by the Ordinary General Assembly. Then these amendments are listed within 

the Governance documents after their adoption by the Assembly. 

 Any amendment required by the Corporate Governance Charter or the regulations of the 

Ministry of Industry, Trade and Tourism shall be immediately incorporated into these 

rules and shall be deemed as approved by the Board of Directors. 
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ً:
ا
ًأحكامًتمهيديةًأول

 

 التمهيد  -

 

 لسياسة وتوجه شركة أوال الخليج للصناعات ش.م.ب )م( " أوال الخليج" لضمان وجود رقابة داخلية سليمة ولتقيد 
ً
وفقا

 لعالقاتها مع هذه لبالقوانين واألنظمة و 
ً
الجهات تزويد أصحاب املصالح بمعلومات ذات شفافية ومصداقية عالية وتعزيزا

أداء الشركة وضمان سالمة عملية اتخاذ القرار، فقد أقر مجلس إدارة شركة أوال الخليج للصناعات ش.م.ب )م(  ولتعزيز

 لما ما دعت الحاجة إلى ذلك. هذه القواعد كميثاق لحوكمة الشركة، والتي ستكون خاضعة للتعديل ك

 

 أهداف قواعد الحوكمة  -

 

ها والتي تدار وتراقب من خاللتبين هذه القواعد مجموعة الضوابط واملبادئ واملعايير والسياسات التي تتبناها أوال الخليج 

اعد تعمل على ضمان عمليات أوال الخليج التجارية واملالية واإلدارية من أجل تحقيق أهدافها وخططها، كما أن هذه القو 

التزام الشركة بأفضل ممارسات الحوكمة والتي تمكن املجلس من ممارسة املسؤوليات املناطة به تجاه الشركة وشركاتها 

 الفرعية لتحقيق أفضل النتائج للمساهمين، وحماية حقوقهم وحقوق أصحاب املصالح بكافة شرائحهم. 

 

 ألوال الخليج  أهمية الحوكمة -

 

ا تهتم بالطريقة التي تدار بها أعمال وشؤون الشركة من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، وتتمثل أهميتهإن الحوكمة 

 : في تحقيق األهداف التالية

  تعزيز اآلليات التي تساعد في رسم أهداف الشركة واستراتيجياتها ومتابعة تنفيذها من خالل مؤشرات أداء

 واضحة. 

 ية. ارة شؤون أوال الخليج وشركاتها التابعة وتفعيل آليات اتخاذ القرار واالجراءات الرقابوضع اآلليات الفعالة إلد 

 .حماية مصالح وحقوق املساهمين 

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

  .تعزيز االلتزام باألنظمة والقوانين واللوائح والسياسات املعمول بها 

  .تعزيز آليات اإلفصاح والشفافية 

تؤمن أوال الخليج بأن قواعد الحوكمة الفعالة تتطلب مجلس إدارة وفريق تنفيذي فاعل مؤمن ومدرك بأهمية هذه 

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

نظام سليم للرقابة الداخلية من خالل تطبيق عدد من الوظائف مثل التخطيط السليم ووضوح الرؤية، السياسات 

، الحوكمة وااللتزام، بجانب توفر ثقافة وبيئة عمل داعمة "لجنة التدقيق" واإلجراءات، اعمال التدقيق الداخلية

 ة مع هذا التوجه. ومتجاوب
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وأن السبيل لتحقيق الحوكمة الفعالة في الرقابة وفي هذا اإلطار فإن الحوكمة الفعالة محل اهتمام كبير في أوال الخليج 

املستقلة املتمثلة في أعمال التدقيق الداخلية "لجنة التدقيق" . ويعتبر مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية هم أصحاب 

 . ين األوائل من أعمال التدقيق وآليات الرقابةاملصالح واملستفيد

 

 

ً:
ا
ً:مجلسًاإلدارةثانيا

 

  اإلدارة:قواعد وإجراءات عمل وسياسات مجلس  -

 

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

 عمل املجلس وطرق التواصل مع املساهمين واإلدارة التنفيذية بأوال الخليج. 

 

 : هيكل وتكوين مجلس اإلدارة -

 

  يلي:وال الخليج فيما يتعلق بتكوين مجلس اإلدارة بما أتلتزم شركة 

 مدة عضوية كل منهم ثالث سنوات ميالدية قابلة للتجديد.أعضاء  (7إدارة يتكون من ) يتولى إدارة الشركة مجلس .1

 ملتطلبات التقاعد أو اإلنهاء
ً
أو في حال دخول مساهم  لألعضاء ويكون هذا العدد قابل للزيادة أو النقصان طبقا

 جديد. 

 يمثلون تعيين أعضاء "مراقبين"  للمجلسويجوز  التنفيذين غير أن يكون أغلبية أعضاء املجلس من األعضاء .2

 . وذلك على مدة وشروط يحددها مجلس اإلدارة الحأصحاب املص

 واحداملأال يقل عدد أعضاء  .3
ً
 . جلس املستقلين عن عضوا

ال يجوز أن يجمع رئيس مجلس إدارة أوال الخليج بين منصبه كرئيس للمجلس وأي منصب تنفيذي آخر بالشركة  .4

 مثل منصب الرئيس التنفيذي أو العضو املنتدب. 

يجب أن يبين نظام الشركة كيفية انتهاء عضوية املجلس، وأنه يجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع  .5

بعضهم، ولو نص نظام الشركة على خالف ذلك، دون إخالل بحق من ُعزل في التعويض أعضاء مجلس اإلدارة أو 

 إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب. 

عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة بأي من طرق انتهاء العضوية، يتم إعالم وزارة الصناعة والتجارة  انتهاءعند  .6

 ذلك.  والسياحة مع األسباب التي دعت إلى

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

 مجلس اإلدارة، ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس اإلدارة.

 

 وظائفه  -

جلس مسؤول عن قيادة وضبط مجلس اإلدارة هو الكيان اإلداري األعلي في الشركة، والذي يمثلها ويحمي مصالحها، وامل

أعمال وأنشطة الشركة واملتابعة املستمرة ألدائها، ويمارس هذه املسؤولية باعتماد وتطبيق سياساتها وأهدافها ومساندة 
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إدارتها في أداء مهامها وفق معايير محددة. وتقع على املجلس مسؤولية توجيه اإلدارة التنفيذية ووضع الضوابط املناسبة 

مل ذلك تحديد رؤية واستراتيجية واضحة للشركة وتحديد أسس تفويض الصالحيات لإلدارة والسياسات لعملها، ويش

 واملحددات املسموح لها العمل في حدودها. وإضافة إلى االختصاصات والصالحيات الواردة بالنظام األساس ي للشركة 

 

 يمارس مجلس اإلدارة الوظائف األساسية التالية: و 

 اعتمادًالتوجهاتًالستراتيجيةًواألهدافًالرئيسيةًللشركةًواإلشرافًعلىًتنفيذها،ًومنها:ً .1

 وضع االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة املخاطر ومراجعتها وتوجيهها.  -

 مليزانيات السنوية. تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة، واستراتيجياتها وأهدافها املالية وإقرار ا -

 اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك األصول والتصرف بها.  -

 وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة.  -

 املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.  -

 

 واإلشرافًالعامًعليها،ًومنها:ًوضعًأنظمةًوضوابطًللرقابةًالداخلية .2

وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض املصالح ومعالجة حاالت التعارض املحتملة لكل من  أعضاء مجلس اإلدارة  -

واإلدارة التنفيذية واملساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج 

 . عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة

 التأكد من سالمة األنظمة املالية واملحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير املالية.  -

التأكد من تطبيق أنظمة رقابية إلدارة املخاطر، وذلك من خالل تحديد التصور العام عن املخاطر التي قد تواجه  -

 الشركة وطرحها بشفافية. 

 اءات الرقابة الداخلية في الشركة.املراجعة السنوية لفاعلية إجر  -

واإلشراف  2018وضع نظام حوكمة خاص بالشركة بما ال يتعارض مع أحكام ميثاق حوكمة الشركة الصادر في  -

 العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة. 

 

وضعًسياساتًومعاييًروإجراءاتًواضحةًومحددةًللعضويةًفيًمجلسًاإلدارةًووضعهاًموضعًالتنفيذًبعدً .3

 إقراًرالجمعيةًالعامةًلها.ً

 

وضعًسياسةًمكتوبةًتنظمًالعالقةًمعًأصحابًاملصالحًمنًأجلًحمايتهمًوحفظًحقوقهمًويجبًأنًتغطيً .4

 هذهًالسياسةًبوجهًخاصًاآلتيً:ً

 ك حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقود. ااملصالح في حالة انتهآليات تعويض أصحاب  -

 آليات تسوية الشكاوي أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب ملصالح.  -

 آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء واملوردين واملحافظة على سرية املعلومات املتعلقة بهم.  -

لمديرين والعاملين في الشركة بحيث تتوافق مع املعايير املهنية واألخالقية السليمة وتنظم قواعد السلوك املنهي ل -

 العالقة بينهم وبين أصحاب املصالح، على أن يضع مجلس اإلدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد واإللتزام بها. 

 .واملسؤولية اإلجتماعية للشركةساهمة امل -
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ي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن املعلومات وضع السياسات واالجراءات الت -

 الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب املصالح اآلخرين. 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة  -

 

 محمد إبراهيم خليل كانو
 غير تنفيذي            رئيس مجلس اإلدارة

 عادل محمد علي مطر
 عضو تنفيذي    نائب الرئيس والعضو المنتدب

 فواز زكريا كعكي
 غير تنفيذي          عضو مجلس إدارة

 خالد محمد علي مطر
 غير تنفيذي              عضو مجلس إدارة

 هاني هاشم الشخص
 غير تنفيذي              عضو مجلس إدارة

 كريشنان كافاسيري 
 غير تنفيذي               عضو مجلس إدارة

 المخالفيوجدي محمد عبده 
 غير تنفيذي              عضو مجلس إدارة

 

 أمين سر املجلس  -

يقوم املجلس بتعيين أمين سر املجلس على أن تشمل وظائفه تسجيل محاضر جميع إجتماعات املجلس وحفظ 

عن  االسجالت والكتب والتقارير املقدمة من أو إلى املجلس، بتوجيه من الرئيس؛ يكون أمين سر املجلس مسؤوال أيض

ضمان الوصول إلى املعلومات في الوقت املناسب والتنسيق بين أعضاء املجلس وكذلك بين املجلس وأصحاب املصالح 

 األخرى، بما في ذلك حملة األسهم واإلدارة واملوظفين. 

 

 ترد تفاصيل مسؤوليات ودور أمين سر مجلس اإلدارة في الوصف الوظيفي لهذا املنصب.

 

 الحصول على املشورة وخدمات أمين السر لجميع أعضاء مجلس اإلدارة.يجب أن تتاح فرصة 

 

 ال يجوز تعيين أمين سر املجلس أو إنهائه إال من خالل قرار املجلس. 
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ً:
ا
ً:اللجانًالتابعةًملجلسًاإلدارةثالثا

 

  لجنة التدقيق بشكل فعال، فقد قرر تشكيل تأدية مهامهمن أجل أن يتمكن مجلس إدارة أوال الخليج من 
ً
وفقا

إلجراءات عامة وضعها املجلس تتضمن تحديد مهام اللجنة ومدة عملها والصالحيات املمنوحة لها وكيفية رقابة 

وصالحياتها أي وقت، مع تحديد أغراضها  وفيلجان  املجلس عليها، وأجاز نظام حوكمة أوال الخليج للمجلس تكوين أي

أن يتابع عمل وبذلك فعليه مجلس اإلدارة هذه اللجان تقديم تقاريرها لرئيس  والتسلسل اإلداري الخاص بها، وعلى

ن ويجوز ملجلس اإلدارة وفي أي وقت تعيين أو إقالة أي ماللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها باألعمال املوكلة إليها. 

 
ً
 .اللجان كما يراه املجلس مناسبا

 

 لجنةًالتدقيقً -

 

االجتماع  خاللمجلس إدارة شركة أوال الخليج تشكيل لجنة التدقيق وتحديد مهامها وضوابط عملها من قبل تم 

 . 2018، وبما ما يتفق مع متطلبات قانون الشركات وأحكام ميثاق حوكمة الشركات 2019يوليو 16في  الذي عقد 

 

 فيما يتعلق بأعمال 
ً
خليج، واإلشراف على إدارة التدقيق الخاصة بأوال التقوم لجنة التدقيق بأداء دورها كامال

م ينظتالتدقيق الداخلية بأوال الخليج، وتعتبر املهمة األساسية للجنة التدقيق هي مراجعة ورصد البيانات املالية و 

. كما تختص لجنة التدقيق باملراقبة على أعمال الشركة، والتحقق من سالمة ونزاهة للشركة الداخليالتدقيق 

 ل بصفة خاصة املهمات التالية: شمالداخلية في الشركة، وت التدقيققارير والقوائم املالية وأنظمة الت

 

 دراسة ومراجعة القوائم املالية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي الفني والتوصية في شأنها.  .1

 وإبداء الرأي حيالها. دراسة ومراجعة التقارير وامللحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات .2

دراسة ومراجعة نظام الرقابة الداخلية، في الشركة وإعداد تقرير مكتوب عن رأيها في شأن مدى كفاية هذا  .3

 كافية 
ً
النظام وعما قامت به من أعمال آخرى تدخل في نطاق اختصاصها، وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخا

وعد انعقاد الجمعية العمومية العادية بعشرة أيام على األقل، من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس ي قبل م

 لتزويد كل من رغب من املساهمين بنسخة منه، وُيتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

الرقابة واإلشراف على إدارة التدقيق الداخلية في الشركة للتحقق من مدى فاعليتها في أداء األعمال واملهمات  .4

 املنوطة بها.

 تدقيق الداخلية ومتابعة تنفيذ االجراءات التصحيحة للملحوظات الواردة فيها.تقارير ال دراسة .5

الحسابات وعزله وتحديد أتعابه، والتأكد من استقالله، ومراجعة نطاق  مدققالتوصية ملجلس اإلدارة بتعيين  .6

 عمله وشروط التعاقد معه.

 تخرج عن نطاق أعمال  مدققدراسة ومراجعة خطة  .7
ً
حسابات الشركة، والتحقق من عدم تقديمه أعماال

 .لتدقيقالتدقيق، وأعتماد أي عمل خارج نطاق ا

 الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما تم في شأنها. دققدراسة تقارير م .8
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 ات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها. سدراسة السيا .9

 مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.  .10

 

موضوع يطلبه للجنة التدقيق في سبيل أداء مهماتها حق التحري عن أي أمر يدخل ضمن مهماتها، أو أي  وبشكل عام،

مجلس اإلدارة على وجه التحديد. وحق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها، وطلب أي ايضاح أو بيان من أعضاء مجلس 

 اإلدارة أو األدارة التنفيذية أو موظفي الشركة بغرض التحري واالستفسار عن أي معلومات.

 

 وحق االستعانة باملشورة القانونية والفنية من آية جهة خا 
ً
 رجية أو آية جهة استشارية مستقلة آخرى متى كان ذلك ضروريا

الداخلية، كما يجب على إدارة الشركة إبالغ رئيس  تدقيقإدارة البملساعدة اللجنة في أداء مهامها، والتحقق من أي خلل 

 ملدى خطورته
ً
يق يكون لكل من ، وضمان استقاللية عمل لجنة التدقلجنة التدقيق بأي خلل أو احتيال أو تجاوز وفقا

مدير املراجعة أو التدقيق الداخلي ومراقب الحسابات التعامل والتواصل املباشر مع لجنة التدقيق دون وسيط، ويتم 

 للقواعد التالية: 
ً
 تشكيلها بأوال الخليج، وفقا

 

 أعضائه. على اقتراح من  مجلس اإلدارة بناءن اعضاء لجنة التدقيق بقرار من ييتم تعي  

  .من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذين 
ً
 يجب أال تضم لجنة التدقيق أيا

 .يجوز أن يكون أعضاء لجنة التدقيق من املساهمين أو غيرهم 

 .يجب أال يقل عدد أعضاء لجنة التدقيق عن ثالثة وال يزيد عن خمسة 

 لتدقيق. يتم تعيين رئيس لجنة التدقيق من قبل أعضاء لجنة التدقيق في أول أجتماع للجنة ا 

  ختيار لجنة التدقيق بصورة تتضمن توافر مهارات وخبرات متنوعة يراعى فيها وجود خبرات مالئمة ملجال ايتم

 عمل الشركة، على أن يكون من بينهم مختص بالشؤون املالية واملحاسبية.

 جات تكوين اللجنة.يتم تعيين أعضاء لجنة التدقيق ملدة ال تجاوز ثالث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم حسب احتيا 

  .تقوم لجنة التدقيق بتعيين سكرتير لها من بين أعضائها أو من موظفي الشركة 

 

 اجتماعات اللجنة  -

دورية على أال تقل اجتماعاتها عن ثالث اجتماعات خالل السنة املالية للشركة، كما  التدقيق بصفةتجتمع لجنة  -

 اجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.  الدعوة لعقديمكن للجنة 

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو بطلب اثنين من أعضاء اللجنة أو بطلب من إدارة التدقيق الداخلية أو مدقق  -

 . الداخلي الحسابات

 تجتمع اللجنة بصفة دورية  مع مدقق حسابات الشركة ومع املدقق الداخلي للشركة.  -

 

 مجلس اإلدارة التدقيق و التعارض بين لجنة  -

إذا حصل تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة، أو إذا رفض املجلس األخذ بتوصية اللجنة بشأن 

تعيين مدقق حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين املدقق الداخلي، فيجب تضمين تقرير مجلس 

 بب عدم أخذه بها. اإلدارة توصية اللجنة ومبرراتها، وس
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  الحالية:والجدول التالي يوضح أعضاء لجنة التدقيق بدورة املجلس  -

 

 

 هاني هاشم الشخصالسيد/ 

 

 خالد محمد علي مطرالسيد/ 
 

 

 السيد/ كريشنان كافاسيري 
 

 

 

 : عالقةالتعارض املصالح واملعامالت مع أطراف ذوي  -

مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت تعارض املصالح الواقعة أو ضمن مسؤليات ومهام املجلس، عليه وضع سياسة 

 املحتمل وقوعها التي يمكن أن تؤثر في أداء أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في الشركة

املنصوص عليها في  ن، ويشترط أن تتضمن هذه السياسة املتطلباتعند تعاملهم مع الشركة أو مع أصحاب املصالح اآلخري

  التالية:ميثاق حوكمة الشركات، وفي ضوء ذلك قام املجلس بتطوير السياسة 

 

ً:
ا
ًسياسةًتعارضًاملصالحًومعالجةًحالتًالتعارضًاملحتملة:ًرابعا

ً

 الهدف من السياسة: -

 

الغرض من هذه السياسة هو بيان السياسات واالجراءات التي تنظم املصالح لكل من مساهمي الشركة ومجلس اإلدارة 

ولجان الشركة وكبار التنفيذين، واملوظفين ومراجعي الحسابات، واملستشارين وأصحاب املصلحة اآلخرين حسب ما 

 في هذه السياسة "باأل )ويشارتقتضيه الحاجة 
ً
 . "(شخاص املعنيينإليهم جميعا

 
ً
 للمتطلبات القانونية ووفقا

ً
كما تهدف هذه السياسة إلى مساعدة "األشخاص املعنيين" للتعامل مع حاالت التعارض وفقا

ساءلة والشفافية التي تطبقها الشركة في عملياتها.
ُ
 ألهداف امل

 

 نظرة عامة:  -

الشخصية الخاصة لألشخاص بأي شكل من األشكال مع ات عندما تتداخل املصالح ك ينشأ تعارض املصالح في الشر 

 املصالح العامة للشركة.

 

في  قأن شركة أوال الخليج تقر وتحترم الواقع املتمثل في أن "األشخاص املعنيين" لديهم مصالح شخصية وأن لهم الح

 العامة للشركة.  يؤدي ذلك بأي شكل من األشكال إلى تعارض مع املصالح أالاملشاركة في مختلف األنشطة على 

 

 وفيما يلي أمثلة لحاالت تعارض املصالح أو حاالت يمكن أن ينشأ عنها تعارض املصالح: 
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أن يستخدم أحد األشخاص املعنيين منصبه في أوال الخليج أو املعلومات أو فرص األعمال التي يحصل عليها  .1

 طرف ثالث؛ ائد لو أثناء عمله في الشركة للحصول على منافع شخصية أو لتحقيق ف

 عندما يقوم أحد " األشخاص املعنيين" بإنشاء شركة تمارس نشاط مشابه لنشاط الشركة. .2

عندما يقوم أحد "األشخاص املعنيين" مثل عضو مجلس اإلدارة باتخاذ قرار أو الدخول في تعامل أو عملية شراء  .3

 لصالح شركة له مصلحة فيها.

 للموردين أو املوردين بالباطن أو املنافسين.أن يقوم املوظف و/أو أحد أقاربه بأي أعمال  .4

عندما يقوم أحد " األشخاص املعنيين" بأعمال أو تكون له مصالح قد تجعل من الصعب عليه أداء عمله في  .5

 الشركة بموضوعية وفعالية.

عندما يتلقى أحد " األشخاص املعنيين"، أو أحد أفراد أسرته، منافع شخصية غير مشروعة بسبب منصبه في  .6

 أوال الخليج. 

عندما يقوم أحد " األشخاص املعنيين" مثل عضو املجلس بأخذ مقابل مادي نظير تقديمه استشارات إلى شركة  .7

 حد أنشطة شركة أوال الخليج للصناعات.أخرى منافسة للشركة أي أن طبيعة عملها ونشاطها مماثل أل 

يجب على أوال الخليج وأصحاب املصالح مراعاة القيام بما يكفل ترجيح مصلحة الشركة عند وقوع حاالت  .8

 ألفضل الظروف املتاحة. كما أن على " األشخاص املعنيين" االمتناع عن التأثير على قرارات
ً
 تعارض املصالح، وفقا

 في املصالح بما في ذلك االمتناع عن التصويت على أي قرار أو أمر الشركة في أي عمل ينش ئ 
ً
 محتمال

ً
عنه تعارضا

 لتعارض محتمل في املصالح، وأن يفصحوا عن أي تعارض للمصالح ينشأ بسبب عالقتهم بالشركة 
ً
يكون خاضعا

 لوسائل وطرق اإلفصاح التي تحددها هذه السياسة واألنظمة ذات العالقة في اململكة
ً
 . وفقا

 

 تطبيق السياسة -

 تطبق هذه السياسة على أصحاب املصالح املذكورين أدناه: 

 % وأكثر من رأسمال الشركة.5كبار مساهمي الشركة الذين يملكون  .1

 أعضاء مجلس إدارة الشركة ولجان الشركة. .2

 كبار التنفيذين وموظفي الشركة.  .3

 مدققي الحسابات ومستشاري الشركة. .4

 ملا يقتضيه الحال.  .5
ً
 أصحاب املصالح اآلخرين وفقا

 

 حاالت تعارض املصالح  -

 يجب على أصحاب املصالح املشار إليهم أعاله
ً
، االمتناع عن التعامل مع الشركة في أي عمل يمكن أن ينشأ عنه تعارضا

 للقواعد املضمنة في هذه السياسة واألنظمة والقوانين ا
ً
 في املصالح إال وفقا

ً
 لسارية في اململكة. محتمال

 

 ويتمثل تعارض املصالح فيما يلي:  

 تعارض املصالح املرتبط بكبار املساهمين:  -
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م الشركة ه% فما فوق من أس5الذين يملكون  وأقربائهمتخضع كافة املعامالت والعقود التي تتم مع كبار املساهمين 

صة سيطرة في أي من شركاتها الفرعية لذات الشروط التي تخضع لها املعامالت بطريقة مباشرة او غير مباشرة أو يملكون ح

 التي تتم مع الغير. 

 

% فما فوق من أسهم الشركة 5يتم اإلفصاح عن كافة املعامالت التي تتم مع كبار املساهمين وأقربائهم الذين يملكون 

 كاتها الفرعية حسب األنظمة والقوانين. بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو يملكون حصة سيطرة في أي من شر 

 

 تعارض املصالح املرتبط بمجلس اإلدارة:  -

  -بغير ترخيص من الجمعية العمومية العادية -الشركة ال يجوز لعضو مجلس إدارة  .1
ً
ي تضعها للضوابط الت وفقا

 تتم لحساب الشركة. الجهة املختصة أن تكون له أي مصلحة )مباشرة أو غير مباشرة( في األعمال والعقود التي 

على عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ املجلس بما له من مصلحة شخصية في األعمال والعقود التي تتم لحساب  .2

الشركة ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع، وال يجوز للعضو ذي املصلحة االشتراك في التصويت على القرار 

 الذي يصدر في هذا الشأن. 

 ال يجوز لعضو مجلس  .3
ً
ضعها الجهة تللضوابط التي  اإلدارة بغير ترخيص من الجمعية العمومية العادية وفقا

 املختصة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتاجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

ط الذي تزاوله يدخل في مفهوم االشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشا .4

 ما يلي: 

تأسيس عضو مجلس اإلدارة لشركة أو تملكه نسبة مؤثرة ألسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى،  .1

 من نوع نشاط الشركة أو أي من مجموعتها.
ً
 تزاول نشاطا

 قبول عضوية مجلس إدارة شركة منافسة للشركة أو مجموعتها. .2

ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة  حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها، .3

  للشركة أو مجموعتها. 

 

 تعارض املصالح املرتبط باإلدارة التنفيذية ومنسوبي الشركة:  -

يجب أن يتم إبالغ مجلس اإلدارة عن أي انشطة عمل خارجية يقوم بها أي مسئول تنفيذي باإلدارة، ويجب أخذ موافقة 

 في هذا الخصوص. من قبل املجلس عليها، وأن يتم اإلفصاح عنها حسب القوانين واألنظمة 

 

وفي حال أراد املسؤول التنفيذي او املوظف القيام بهذا األمر، عليه عرض األمر على الرئيس التنفيذي للشركة لدراسة 

 إلصدار القرار املناسب بشأنه. 
ً
 األمر وتقييمه والتوصية بخصوصه ملجلس إدارة الشركة تمهيدا

 

 تعارض املصالح املرتبط باملدقق الخارجي والداخلي واملستشارين:  -

 يجب أن يكون مدققي الحسابات الخارجيين للشركة مستقلين .1

 ينبغي املحافظة على استقاللية املدقق الداخلي وتقديم الدعم الكافي له للقيام باعمال التدقيق الداخلية. .2

ينبغي عند تعيين أي مستشار مالي أو قانوني أو مدقق خارجي مراعاة حاالت تعارض املصالح وما نصت عليه  .3

 الصادرة بهذا الخصوص. القوانين 
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 تعارض املصالح املرتبط بأصحاب املصالح اآلخرين:  -

تخضع كافة املعامالت والعقود التي تتم مع املوردين والعمالء اآلخرين للشركة أو أي من شركاتها الفرعية لذات الشروط 

 التي تخضع لها املعامالت التي تتم مع الغير من حيث التقييم وعدالة التنفيذ واإلفصاح أو التبليغ. 

 

 

 أحكام إضافية أخرى  -

الت تعارض املصالح التالية ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان الشركة ومنسوبي الشركة إضافة إلى ما سبق ينبغي مراعاة حا

 يلي : 
ً
 والتعامل معها وفقا

ر على أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واملوظفين استغالل أو االستفادة من أي من أصول الشركة او ظيح .1

معلوماتها أو الفرص االستثمارية املعروضة عليه أو املعروضة على الشركة لتحقيق أي مصالح شخصية لهم أو 

لتي تدخل ضمن أنشطة أي أغراض أخرى تدخل ضمن أنشطة أوال الخليج، ويشمل ذلك الفرص االستثمارية ا

الشركة، أو التي ترغب الشركة في االستفادة منها، ويسري الحظر على عضو املجلس الذي يستقيل ألجل 

لشركة في االستفادة منها والتي َعلم بها التي ترغب ا -بطريق مباشر أو غير مباشر –استغالل الفرص االستثمارية 

 أثناء عضويته بمجلس اإلدارة.

جلس اإلدارة التصويت على قرار مجلس اإلدارة أو الجمعية العمومية العادية في األعمال يحظر على عضو م .2

 والعقود التي تتم لحساب الشركة إذا كانت له مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها. 

عندما يقوم عضو مجلس اإلدارة بإبالغ املجلس باحتمال حدوث تعارض للمصالح، فإنه على ذلك العضو اإللتزام  .3

 ما يلي: ب

  عدم املشاركة في املناقشات أو االستماع ملناقشات املجلس أو اللجنة حول املوضوع الذي له مصلحة فيه

 باستثناء اإلجابة على األسئلة أو اإلفصاح عن حقائق جوهرية.

  االمتناع عن التصويت على القرارات بعد إخطار املجلس، وفي جميع األحوال عندما يقوم املجلس التصويت على

 املوضوع الذي يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة فيه فيجب أن تتم عملية التصويت بطريقة سرية. 

 

 السرية  -

ئها إلى أي شخص أو الغير. وال يجوز ألعضاء الحفاظ على سرية املعلومات ذات الصلة بالشركة و أنشطتها وعدم إفشا

مجلس اإلدارة أن يفشوا في غير اجتماعات الجمعية العمومية العادية ما وقفوا عليه من أسرار الشركة، وال يجوز لهم 

استغالل ما يعلمون به بحكم عضويتهم في تحقيق مصلحة لهم أو ألحد أقاربهم أو للغير؛ ةإال وجب عزلهم ومطالبتهم 

 عويض. بالت
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 اإلشراف على تطبيق وحاالت مخالفة السياسة -

 

تقوم لجنة التدقيق باإلشراف على تنفيذ هذه السياسة من خالل مراجعة الحاالت واملعامالت والعقود التي تتم مع 

أصحاب املصالح أو التي من املحتمل أن تنطوي على حالة تعارض مصالح والرفع بأي توصيات تراها مناسبة إلى مجلس 

 لإلجراءات املحددة في سياسة اإلبالغ عن  مخالفةاإلدارة، باإلضافة إلى ذلك يتم اإلبالغ عن أي 
ً
لهذه السياسة وفقا

 والتي سيتم إضافتها إلى الدليل في وقًت الحق.  املخالفات

 

 مراجعة وتعديل هذه السياسة -

 من تاريخ اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة، ويقوم املجلس بمراجعة هذه السايسة من فترة 
ً
يعمل بهذه السياسة اعتبارا

 ملا تقتضيه الحاجة، وال تعدل هذه السياسة إال بموافقة املجلس. إلى أخرى 
ً
 وفقا

 

ً:
ا
 :سياسةًاإلفصاحًوالشفافيةخامسا

 الهدفً -

تضمن االفصاح عن جميع األمور الجوهرية بدقة  أوال الخليجأن  من الهدف من سياسة اإلفصاح والشفافية هو التأكد

 وفي الوقت املناسب، بما في ذلك الوضع املالي للشركة والحوكمة باإلضافة إلى االبالغ عن القواعد املتعلقة باالفصاح عن

 .املعلومات، وطرق تصنيف املعلومات وتوقيت االفصاح عنها

 اإلفصاحًعنًاملعلوماتًاملالية: -

الرئيس و مجلس اإلدارة  رئيسوأن يوقع عليها  أوال الخليجاإلدارة القوائم املالية األولية والسنوية يجب أن يعتمد مجلس 

سنوية التنفيذي واملدير املالي، وذلك قبل نشرها وتوزيعها على املساهمين وغيرهم، ويجب أن تقدم القوائم املالية األولية وال

 من مجلس اإلدارة. فور اعتمادها  لوزارةوتقرير مجلس اإلدارة إلى ا

 الفصاحًفيًتقريًرمجلسًاإلدارة:ً -

وإعالنه  للوزارةه وإرسال-الل املهلة املحددة حسب النظام خ-يقوم مجلس إدارة الشركة بإصدار تقريره السنوي 

 لعمليات الشركة خالل السنة املالية األخيرة، وجميع
ً
 وافيا

ً
 للمساهمين، ويجب أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة عرضا

حوكمة الشركات واملواد ذات  ميثاقالعوامل املؤثرة في أعمال الشركة، ويجب أن يشتمل على كافة املتطلبات الواردة في 

 ت التجارية الشركا من قانون العالقة 

 الفصاحاتًاملتعلقةًبالحوكمة: -

باإلفصاح عن سياسات الحوكمة واجراءاتها والوثائق املتعلقة بها من خالل نشرها على موقع الشركة  أوال الخليجتقوم 

 :اإللكتروني أو أي وسيلة أخرى حسب سياسة الشركة بما في ذلك ما يلي

  للشركة يالنظام األساس. 

 دليل الحوكمة والوثائق األخرى ذات العالقة. 
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  تقرير الحوكمة وااللتزام السنوي. 

 قارير أو وثائق أخرى تراها الشركة تعزز من عملية اإلفصاح والشفافية وبما ال يتعارض مع األنظمة أي ت

 .والقوانين

 اإلفصاحًاملتعلقًبسياساتًاملسؤوليةًالجتماعية:ً -

واإلجراءات الخاصة باملوظفين  باإلفصاح عن مساهماتها وسياساتها في مجال املسؤولية االجتماعية أوال الخليجتقوم 

 .املجتمع والبيئة مرة واحدة في سنة على األقل في التقرير السنوي ملجلس اإلدارةو 

 اإلفصاحًللجهاتًالرقابية: -

 )وحسب ما يقتضيه الحال( بجميع املتطلبات النظامية املحددة في األنظمة والقوان الوزارةعلى مجلس اإلدارة إبالغ 
ً
ين فورا

 :مثل

 قالة أو تعيين أو تصنيف(أي تغيرات في هيكلة مجلس اإلدارة )است. 

 أي تغييرات في هيكلة لجان الشركة. 

 أي تغييرات في اإلدارة التنفيذية بما في ذلك الرئيس التنفيذي . 

  ر.حوكمة الشركات الصاد ميثاق باإلفصاح عن جميع املعلومات املطلوبة بموجب أوال الخليجوتلتزم 

 حدودًاإلفصاح: -

يفشوا في غير اجتماعات الجمعية العامة ما وقفوا عليه من أسرار الشركة. وال يجوز ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن 

لهم استغالل ما يعلمون به بحكم عضويتهم في تحقيق مصلحة لهم أو ألحد أقاربهم أو للغير؛ وإال وجب عزلهم ومطالبتهم 

 .بالتعويض

 مراجعةًسياسةًاإلفصاحًوالشفافية: -

سة اإلفصاح والشفافية بصفة دورية وكلما دعت الضرورة وذلك لضمان تماشيها مع يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة سيا

 .القواعد واألنظمة وأنها مستوفية ملتطلبات أصحاب املصالح املختلفة

 

 

ً:
ا
 :مبدأًاللتزامًأًوتوضيحًأسبابًعدمًاللتزامسادسا

 

( مقفلة)كشركة مساهمة ألوال الخليج تشكل القواعد واإلجراءات والسياسات املوجودة في هذه الوثيقة مبادئ استرشادية 

ما لم تنص أي أنظمة أو لوائح أخرى على إلزامية بعض النصوص الواردة في هذه الوثيقة، والتي يجب أال يطرأ عليها أي 

وفي التزامها بمعايير الحوكمة  – أوال الخليجدارة أو الجمعية العامة في بعض األحوال. إن اإل تعديالت إال بقرار من مجلس 

وبناء على ذلك، فإن جميع املتطلبات االختيارية )االسترشادية( في   تتبنى نهج " االلتزام أو توضيح سبب عدم االلتزام –

واملشار إليه في هذه الوثيقة سيبقى تطبيقها ياحة وزارة الصناعة والتجارة والسحوكمة الشركات الصادرة من ميثاق 

  الجهة املعنيةما لم تقرر  ألوال الخليجاختياريا 
ً
 .إلزام الشركات بها الحقا
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ً:
ا
ًأحكامًختاميةًسابعا

 إجراءات تعديل هذا الدليل -

ي ، وفي حالة وجود أأوال الخليجكما سبق اإلشارة إليه، فإن هذه القواعد ال يتم تعديلها إال بعد أخذ موافقة مجلس إدارة 

 :تعديالت فإنه ال يتم إدراجها، إال بعد استيفاء اإلجراءات التالية

  أي تعديالت يتم اقتراحها من قبل اإلدارة أو مستشاري الشركة أو أي لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة أو أي جهة

حيث يتم إدراجها ضمن وثائق الحوكمة بعد  اإلدارةأخرى، يجب أن تتم مراجعتها واملوافقة عليها من قبل مجلس 

 . اعتمادها

   إلى صناعة والتجارة والسياحةحوكمة الشركات أو أنظمة وزارة ال ميثاققتضيه يأي تعديل 
ً
، يجب إدراجه فورا

 .هذه القواعد وتكون موافقة مجلس اإلدارة عليه ضمنية

 

 


