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 مقدمة

 مقدمة  .1

 ظفي الشركة ومستشار��ا.�عكس ميثاق مجلس اإلدارة القيم املؤسسية للشركة و�تضمن سياسات و�جراءات داخلية ُملزمة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ومو  1.1

"  مزايا") القواعد األساسية إلدارة (حوكمة) شركة مزايا للتطو�ر العقاري ش.ق.م.ع.   ("امليثاق" أو "ميثاق ا�جلساإلدارة وقواعد حوكمة الشر�ات ("يحدد ميثاق مجلس   1.2

 �� مجال ا�حوكمة الرشيدة واملسؤولة.   ��دف الشركةأو "
ً
 ومحليا

ً
ميثاق ا�جلس إ�� �عز�ز شفافية نظام ا�حوكمة  ")  واإلشراف عل��ا، وهو �ستند إ�� معاي�� مع��ف ��ا دوليا

 املعتمد من قبل الشركة وز�ادة الو�� �شأنھ.

 
 إتاحة امليثاق ع�� اإلن��نت .2

 تم �شر هذا امليثاق ع�� املوقع اإللك��و�ي للشركة. 2.1

 
 

 الفصل األول: تكو�ن مجلس اإلدارة واملناصب وال�جان

 واالستقالليةحجم مجلس اإلدارة وا�خ��ة  .1

 عدد األعضاء  1.1

 ) أعضاء.9يت�ون مجلس اإلدارة من �سعة (  1.1.1

 اإلطار العام لتكو�ن ا�جلس   1.2

 يضمن ا�جلس ما ي��:  1.2.1

 ) ن عن ثلث�
ّ
 . 1-1.3) أعضاء ا�جلس، ع�� النحو ا�حدد �� الفقرة 1/3أال يقّل عدد أعضاء مجلس اإلدارة املستقل

  ف��ا.أن ي�ون أغلبية أعضاء ا�جلس من 
ً
 األعضاء غ�� التنفيذي�ن.   وعضو مجلس اإلدارة غ�� التنفيذي هو عضو غ�� متفرغ إلدارة الشركة أو يتقا�ىى أجرا

  .يجوز تخصيص مقعد من مقاعد ا�جلس لتمثيل األقلية بالشركة، وآخر لتمثيل العامل�ن ��ا 

 ع�� إصدار قرارات مجلس اإلدارة.�� جميع ا�حاالت، يجب أن يضمن ت�و�ن ا�جلس عدم هيمنة عضو أو أك��  1.2.2

 �� مجلس إدارة أك�� من ثالث شر�ات مساهمة تقع 1.2.3
ً
 ألحد األ�خاص املعنو�ة أن ي�ون عضوا

ً
مراكزها الرئيسية ��   ال يجوز ألي عضو بصفتھ ال�خصية أو بصفتھ ممثال

.
ً
 متجا�سا

ً
 الدولة، أو أن يجمع ب�ن العضو�ة �� مجل�ىي إدارة شركت�ن تمارسان �شاطا

�� �جنة التدقيق أو ��  ما ال يجوز ألي عضو أن يجمع ب�ن منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي آخر �� الشركة.   وال يجوز �عي�ن رئيس مجلس اإلدارة كعضو  ك 1.2.4

 �جنة ال��شيحات وامل�افآت. 

 االستقاللية 1.3

 سبيل املثال ال ا�حصر:كما هو محدد �� القانون، �عت�� عضو ا�جلس غ�� مستقل إذا �ان، ع��  1.3.1

 ) من أسهم الشركة أو أي شركة ضمن ا�جموعة. 1يملك ع�� األقل (% 

  عن �خص معنوي 
ً
 %) من أسهم الشركة أو أي شركة ضمن ا�جموعة. 5األقل ( يملك ع��ممثال

  اإلدارة التنفيذية العليا للشركة، أو أي شركة ضمن ا�جموعة، خالل السنة املالية �� 
ً
 السابقة لتار�خ انتخاب مجلس اإلدارة.عضوا

  .لديھ عالقة قرابة من الدرجة األو�� مع أي عضو �� مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية العليا للشركة، أو أي شركة ضمن ا�جموعة 

 .مجلس إدارة أي شركة أخرى ضمن ا�جموعة تقوم ب��شيح الفرد املع�ي لعضو�ة مجلس اإلدارة �� 
ً
 عضوا

  بات ا�خارجي�ن  خالل السنة املالية السابقة النتخاب مجلس اإلدارة، لدى أي من األطراف املرتبطة بالشركة، أو أي شركة �� مجموع��ا، مثل مراج�� ا�حسا موظًفا أن ي�ون

 ة �� أي من هذه األطراف. واملوردين الرئيسي�ن، أو �ان لديھ، �� خالل السنت�ن املاليت�ن السابقت�ن ع�� انتخاب مجلس اإلدارة ، حصص مسيطر 

 ن النتخاب مجلس اإلدارة".لديھ، �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر، أي معامالت تجار�ة أو مالية مع الشركة أو أي شركة ضمن ا�جموعة �� خالل السنت�ن املاليت�ن السابقت� 
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 التعي�ن و�عادة التعي�ن واإلقالة .2

 انتخاب مجلس اإلدارة من قبل املساهم�ن 2.1

 سنوات. 3تنتخب ا�جمعية العامة أعضاء ا�جلس ملدة   2.1.1

 

 آلية ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة والتوصية ب��شيحهم   2.2

 ُيرا�� �� ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة أو توصية ا�جمعية العمومية بانتخاب مجلس اإلدارة ما ي��: 2.2.1

  سن املر�ح 

 مهنتھ / مهن��ا 

  �� الشركةعدد وطبيعة األسهم ال�ي يملكها 

  ة  بأي جر�مةأي إدانات تتعلق
ّ
 أو األمانة أو االحتيال أو ان��اك الثقة بالشرفُمخل

 (بما �� ذلك عضو�ة أي مجالس إدارة أو �جان تنفيذية) املناصب ال�ي شغلها أو شغل��ا �� السنوات الـخمس املاضية 

  دارة.اإل أي معلومات أخرى تتعلق بتقييم مدى مالءمتھ لشغل منصب عضو �� مجلس  

 

. تتم عملية ال��شيح أو التوصية لعضو�ة  أسباب ال��شيح أو التوصيةيجب أن تحدد التوصية أو ال��شيح لعضو�ة مجلس اإلدارة أو إعادة �عي�ن املر�ح كعضو مجلس إدارة   2.2.2

 للفصل األول من هذا امليثاق وسياسة 
ً
 ال��شيح املعتمدة من قبل الشركة.مجلس اإلدارة أو إعادة �عي�ن املر�ح كعضو �� ا�جلس وفقا

 

 إعادة التعي�ن 2.3

 ع�� مجلس اإلدارة، قبل التوصية بإعادة �عي�ن عضو �� ا�جلس، تقييم أدائھ السابق �� ا�جلس. يجب 2.3.1

 

 اإلقالة 2.4

 يجب النظر �� إقالة عضو مجلس اإلدارة �� ا�حاالت التالية:  2.4.1

  إذا أخفق �� أداء مسؤولياتھ املالية واإلشرافية.لديھ تضارب مصا�ح مستمر ال يمكن �سو�تھ أو 

  .إذا تجاوز ا�حدود األخالقية 

 لقيود بموجب قوان�ن ولوائح دولة قطر.و  لم يتمكن من أداء عملھ إذا 
ً
 أصبح خاضعا

 ) لدى ا�جلس.) اجتماعات غ�� متتالية، دون عذر مقبول 4) اجتماعات متتالية للمجلس، أو أر�عة (3إذا �غيب عن حضور ثالثة 

 إلقالة عضو مجلس 
ً
 اإلدارة). إذا �ان ال يتفاعل �ش�ل جيد مع اآلخر�ن (وال �عد االحتجاج بوجهة نظر ال تحظى �شعبية واسعة ب�ن أعضاء ا�جلس سببا

  .��إذا �ان �عا�ي من اضطراب عق 

 .إذا �ان قد تم �عيينھ كعضو مستقل، ولكنھ فقد استقالليتھ 

  .إذا استقال 

 

 للموافقة عل��ا.ة باستثناء حالة االستقالة، يجب عرض إقالة عضو مجلس اإلدارة ع�� ا�جمعية العمومي 2.4.2
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 رئيس مجلس اإلدارة  .3

ومنتج، والعمل ع��  �ل فعال  رئيس مجلس اإلدارة هو رئيس الشركة وُ�مثلها لدى الغ�� وأمام القضاء، وهو مسؤول �� املقام األول عن ضمان اإلدارة السليمة للشركة �ش

 تحقيق مصا�ح الشركة والشر�اء واملساهم�ن وأ�حاب املص�حة.

 انتخاب رئيس ا�جلس  3.1

 للرئيس من ب�ن أعضائھ. و�حل نائب الرئيس محل الرئيس و�تو�� سلطاتھ وواجباتھ عند غيابھ. و�جوز ل 3.1.1
ً
 ونائبا

ً
لرئيس أن ُيفوض غ��ه من أعضاء  ينتخب مجلس اإلدارة رئيسا

 رة �� �عض صالحيـاتھ.مجلس اإلدا

أو   3.1.2 تو�� منصب رئيس مجلس اإلدارة  أو بصف��ما ممثل�ن ألحد األ�خاص املعنو�ة،  أو نائبھ، بصف��ما ال�خصية  لرئيس مجلس اإلدارة  �� أك�� من  ال يجوز  الرئيس  نائب 

 شركت�ن يقع املركز الرئي�ىي ل�ل م��ما داخل دولة قطر. 

 مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي آخر �� الشركة.كما ال يجوز ا�جمع ب�ن منصب رئيس  3.1.3

 ال يجوز �عي�ن رئيس مجلس اإلدارة �� عضو�ة �جنة التدقيق أو �جنة ال��شيحات وامل�افآت.  3.1.4

 الواجبات واملسؤوليات 3.2

 ترد مهام رئيس مجلس اإلدارة ومسؤولياتھ بالتفصيل �� الشروط املرجعية ال�ي تحدد اختصاصات الرئيس.  3.2.1

 

 مجلس اإلدارة  أم�ن سر  .4

 ا�جلس  أم�ن سر  4.1

 ا�جلس بتقديم الدعم واملساعدة إ�� مجلس اإلدارة و��ون من العامل�ن �� الشركة.  ام�ن سريقوم  4.1.1

 املؤهالت  4.2

سنوات �� تو��    3لديھ خ��ة ال تقل عن  �عطى األولو�ة للمنصب ألي �خص يحمل شهادة جامعية �� القانون أو ا�حاسبة من جامعة مع��ف ��ا أو ما �عادلها، أو ألي �خص    4.2.1

 مسؤوليات مماثلة �� شركة مدرجة.

 ا�جلس  ام�ن سر حق الوصول إ��  4.3

 خدماتھ. ع�� �حصول لا�جلس ل�حصول ع�� املشورة أو  ام�ن سريجوز �جميع أعضاء ا�جلس التواصل مع  4.3.1

 املسؤوليات 4.4

 ع أعضاء ا�جلس �� أداء واجبا��م.ا�جلس بمساعدة رئيس مجلس اإلدارة وجميام�ن سر يقوم   4.4.1

 أم�ن سر ا�جلس". اختصاصاتيخضع أم�ن سر ا�جلس للشروط املنصوص عل��ا �� مستند "  4.4.2

 

 �جان ا�جلس  .5

 إ�شاء و�شكيل ال�جان  5.1

 تتوافر ف��ا ا�خ��ة الالزمة. و�عمل ال�جان ع�� ز�ادة كفاءة عمل ا�جلس ومعا�جة القضايا  5.1.1
ً
املعقدة. يقدم رئيس ال�جنة املعنية تقار�ر منتظمة إ�� مجلس �ش�ل ا�جلس �جانا

 اإلدارة �شأن أعمال �جنتھ. 

 بتعي�ن أعضاء �ل �جنة، مع تحديد مسؤوليا��ا وواجبا��ا وأح�ام و�جراءات   .يقوم مجلس اإلدارة بتشكيل �جنة لل��شيحات وامل�افآت و�جنة للتدقيق 5.1.2
ً
و�صدر ا�جلس قرارا

 ل�جنة.عملها. و�نتخب أعضاء 
ً
 ال�جنة من بي��م رئيسا

 �� أي �جنة أخرى.  5.1.3
ً
 يحظر ع�� أي عضو رئاسة أك�� من �جنة واحدة من �جان مجلس اإلدارة وال يمكن أن ي�ون رئيس �جنة التدقيق عضوا

 إذا حضره أغلبية أعضا��ا شر�طة أن يحضر الرئيس االجتماع. و�تم إعداد محاضر ل�ل اجت 5.1.4
ً
 ماع من اجتماعات ال�جنة. �عت�� اجتماع ال�جنة �حيحا
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 مسؤولية مجلس اإلدارة عن أعمال ال�جان 5.2

 �ش�ل جما�� عن القرارات واإلجراءات ال�ي تتخذها أي �جنة من ال�جان املنبثقة عن ا�جلس. وال يجوز ل�جنة    5.2.1
ً
تأدية أي مهام أخرى غ�� املهام املو�لة يبقى مجلس اإلدارة مسؤوال

 وز لها أن تتجاوز صالحيات ا�جلس أو سلطاتھ. وال يجوز تفو�ض ال�جنة اتخاذ أي قرارات ال�ي يجب أن يتخذها ا�جلس بموجب القانون. إل��ا من قبل ا�جلس وال يج

 تقار�ر ال�جان 5.3

 إ�� يجب ع�� �ل �جنة إبالغ مجلس اإلدارة ع�� الفور باإلجراءات ال�ي اتخذ��ا والتطورات الرئيسية ال�ي تتطلع عل��ا.    5.3.1
ً
 سنو�ا

ً
وترفع �ل �جنة من ال�جان املنبثقة عن ا�جلس تقر�را

 ا�جلس يوجز أهم األعمال والتوصيات ال�ي أعد��ا خالل العام.

 مواثيق ال�جان 5.4

اثيق دور ال�جنة ومسؤوليا��ا وت�و���ا وكيفية يضع مجلس اإلدارة ميثاق عمل ل�ل �جنة من ال�جان املنبثقة عن ا�جلس و�وافق ع�� أي �عديالت الحقة تطرأ عل��ا. وتحدد املو   5.4.1

 أدا��ا لواجبا��ا.

 تقييم ال�جان 5.5

 إلنجازا��ا و�قوم بتضم�ن النتائج �� تقر�ر ا�حوكمة. 5.5.1
ً
 �ستعرض مجلس اإلدارة أعمال ال�جان و�جري تقييما

 

 إتاحة مواثيق ال�جان ع�� اإلن��نت 5.6

 املوقع اإللك��و�ي للشركة. يتم �شر مواثيق ال�جان وت�و���ا ع��  5.6.1

 

 

 ت الفصل الثا�ي: اجتماعات ا�جلس و�صدار القرارا

 اجتماعات ا�جلس والدعوة إ�� حضورها وجدول األعمال وم�ان ا�عقادها تواتر  .1

 تواتر ا�عقاد اجتماعات ا�جلس  1.1

املالية للشركة عن ستة اجتماعات، وال يجوز أن تنق�ىي ثالثة أشهر دون عقد اجتماع �عقد مجلس اإلدارة �لما دعت الضرورة، ع�� أال يقل عدد االجتماعات خالل السنة   1.1.1

 للمجلس.

 

 الدعوة �حضور االجتماع وجدول األعمال 1.2

 يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسھ. وع�� الرئيس أن يدعو ا�جلس إ�� االجتماع م�ى طلب ذلك اثنان من األعضاء ع�� األقل.  1.2.1

  االجتماع إ�� جميع أعضاء ا�جلس قبل موعد االجتماع بأسبوع ع�� األقل، ع�� أن يرفق ��ا جدول األعمال. و�تم توجيھ الدعوة بالفاكس أو  الدعوة �حضور و�جب أن توجھ  1.2.2

 بر�د الدرجة األو�� أو ال��يد اإللك��و�ي (مع مراعاة االحتفاظ بإثبات االستالم). 

 تتضمن الدعوة ما ي��: 1.2.3

 قائمة ببنود جدول األعمال ال�ي سيتناولها االجتماع 

 تخاذ إجراءات تصو�ت أخرى. فيما يتعلق ب�ل بند من البنود املدرجة ع�� جدول األعمال، ينب�� اإلشارة إ�� ما إذا �ان البند يقت�ىي إصدار قرار العتماد البند أو ا 

 .م�خص عن �ل مسألة مدرجة ع�� جدول األعمال 

 ا�عقاده ، حيثما أمكن ذلك، أي مستندات توضيحية تتعلق باملسائل ال�ي سيتناولها االجتماع قبل موعد توزع ع�� األعضاء. 

 يحق ل�ل عضو من أعضاء ا�جلس أن يطلب إدراج بند أو أك�� ع�� جدول األعمال. 1.2.4

 م�ان ا�عقاد اجتماع ا�جلس  1.3

 عقدها �� أماكن أخرى. و�اإلضافة إ�� ذلك، يجوز املشاركة    1.3.1
ً
�� اجتماع مجلس اإلدارة ع��  �عقد اجتماعات مجلس اإلدارة بصفة عامة �� م�اتب الشركة، ولكنھ يجوز أيضا

خرى تمكن املشارك من االستماع واملشاركة الفعالة �� أعمال ا�جلس.  خدمة امل�املات الهاتفية ا�جماعية أو نظام مؤتمرات الفيديو أو أي وسيلة تواصل أ



5  |P a g e 

 
 

مجلس اإلدارة ميثاق  

 

 

 حضور االجتماعات وقبول مشاركة غ�� األعضاء  .2

 حضور غ�� األعضاء  2.1

2.1.1  
ً
 �� مجلس اإلدارة، اجتماعات مجلس اإلدارة ما لم يطلب منھ ا�جلس عدم ا�حضور. و�جوز أيضا

ً
مسؤولون    أن يحضر   يحضر الرئيس التنفيذي، ح�ى لو لم يكن عضوا

 إذا طلب ا�جلس ذلك. 
ً
 أو جزئيا

ً
 تنفيذيون آخرون اجتماعات ا�جلس �ليا

دارة والرئيس التنفيذي (إذا وجهت إل��م الدعوة) وغ��هم من املسؤول�ن التنفيذي�ن بأغلبية أصوات أعضاء ا�جلس تصدر املوافقة ع�� حضور أ�خاص غ�� أعضاء مجلس اإل  2.1.2

 ا�حاضر�ن �� االجتماع. 

 اإلنابة  2.2

 الواحد أك�� من عضو. يجوز للعضو الغائب أن ينيب عنھ كتابة غ��ه من أعضاء ا�جلس لتمثيلھ �� ا�حضور والتصو�ت، ع�� أنھ ال يجوز أن يمثل العضو  2.2.1

 الغياب دون عذر مقبول  2.3

. أر�عاجتماعات متتالية للمجلس، أو  ثالثإذا �غيب عضو مجلس اإلدارة عن حضور 
ً
 اجتماعات غ�� متتالية دون عذر يقبلھ ا�جلس، اعت�� مستقيال

 

 إصدار القرارات من قبل ا�جلس  .3

 الصوت الواحد  3.1

 اإلدارة صوت واحد �� التصو�ت ع�� قرارات ا�جلس.ي�ون ل�ل عضو من أعضاء مجلس 

 

 النصاب القانو�ي والتصو�ت باألغلبية 3.2

 إذا حضره أغلبية أعضائھ شر�طة أن يحضر الرئيس أو نائبھ االجتماع. 3.2.1
ً
 �عت�� اجتماع مجلس اإلدارة �حيحا

 ا�جانب الذي منھ الرئيس.  تصدر قرارات ا�جلس بأغلبية أصوات ا�حاضر�ن واملمثل�ن، وعند �ساوي األصوات، يرجح 3.2.2

 

 اإلجراءات العاجلة/الضرور�ة  3.3

 يجوز �جلس اإلدارة، �� حالة الضرورة ولدوا�� االست�جال، إصدار �عض قراراتھ بالتمر�ر  3.3.1

 اجتماعھ. �شرط موافقة جميع أعضاء مجلس اإلدارة كتابة ع�� تلك القرارات، وع�� أن �عرض �� االجتماع التا�� للمجلس، لتضمي��ا بمحضر  3.3.2

 

 محاضر االجتماعات 3.4

أيام عمل �عد ا�عقاد االجتماع   10يحرر محضر ل�ل اجتماع �عقده مجلس اإلدارة ول�ل قرار يتم اتخاذه خارج إطار االجتماع، و�تم تمر�ر ا�حضر ع�� األعضاء �� غضون   3.4.1

ا�جلس ع�� محضر االجتماع، ثم يضاف إ�� �جالت الشركة. وللعضو الذي لم يوافق ع�� أي   ام�ن سرملراجعتھ من قبل األعضاء واملوافقة عليھ. و�وقع رئيس االجتماع و 

 قرار اتخذه ا�جلس أن يثبت اع��اضھ �� محضر االجتماع. 

 عن مناقشات االجتماعات وتفاصيل التصو�ت ع�� �ل قرار. 3.4.2
ً
 وتتضمن محاضر ا�جلسات أسماء األعضاء ا�حاضر�ن والغائب�ن، فضال

 ، �� بداية �ل اجتماع، بالتأكد من وجود أي تضارب �� املصا�ح إلثباتھ �� محضر االجتماع.ا�جلسسر أم�ن  يقوم  3.4.3
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 الفصل الثالث: املسؤوليات والواجبات

 املسؤوليات .1

شركة، مع مراعاة مصا�ح املساهم�ن واملوظف�ن  مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف املستقل ع�� أ�شطة الشركة ��دف خلق القيمة �ش�ل مستدام وتحقيق مص�حة ال 1.1

 وأ�حاب املص�حة اآلخر�ن. 

 �شمل مسؤوليات ا�جلس ما ي��: 1.2

عدة من قبل اإلدارة التنفيذية، أو يجب ع�� مجلس اإلدارة أداء واجباتھ بمسؤولية و�حسن نية مع بذل العناية الواجبة. ينب�� أن �ستند قرارات ا�جلس إ�� معلومات �افية م 1.2.1

بواجبا��م، أن يمارسوا العناية واالج��اد اللذين يمارسهما ال�خص العادي ا�حكيم �� رعاية مص�حتھ   اطالعهمأي مصدر آخر موثوق بھ. يجب ع�� أعضاء ا�جلس، لدى  من  

 �� ظل ظروف مماثلة، وأن �عملوا �ش�ل معقول لتحقيق أفضل مصا�ح الشركة.

تا�� يجب أن �عمل بما يحقق مص�حة الشركة ع�� أفضل وجھ وليس لصا�ح الطرف أو األطراف ال�ي يمثلها أو ال�ي صوتت  يمثل عضو مجلس اإلدارة جميع املساهم�ن و�ال 1.2.2

 لصا�ح �عيينھ �� مجلس اإلدارة. 

 املسائل ال�ي يقتصر قرار البت ��ا يحدد ا�جلس الصالحيات ال�ي يجب تفو�ضها إ�� اإلدارة التنفيذية وسبل اتخاذ أي إجراءات، وصالحية هذا التفو�ض. يحدد   1.2.3
ً
ا�جلس أيضا

 ع�� ا�جلس. تقدم اإلدارة التنفيذية إ�� مجلس اإلدارة تقار�ر دور�ة عن ممارسة الصالحيات املفوضة إل��ا. 

ا�جوانب املالية والقانونية، باإلضافة إ�� إجراءات تدر���م  وال سيما    يضمن مجلس اإلدارة وضع إجراءات توج��ية �ساعد أعضاء مجلس اإلدارة ا�جدد ع�� فهم أعمال الشركة، 1.2.4

 عند الضرورة.

واجبا��م ومسؤوليا��م يضمن ا�جلس إتاحة معلومات �افية عن الشركة �جميع أعضاء ا�جلس، بصفة عامة، ولألعضاء غ�� التنفيذي�ن بصفة خاصة، لتمكي��م من أداء   1.2.5

 بطر�قة فعالة. 

 باإلضافة إ�� ذلك:

 جلس االل��ام بجميع أح�ام القانون والسياسات الداخلية للشركة، ويعمل ع�� تحقيق االمتثال لها.يضمن ا� 1.2.6

 �� القرارات ذات  1.2.7
ً
 األهمية األساسية للشركة.يقوم ا�جلس بإسداء املشورة بانتظام واإلشراف ع�� أداء اإلدارة التنفيذية والرئيس التنفيذي. ويشارك ا�جلس أيضا

تن��ة ومستقلة  جلس اتخاذ خطوات معقولة لي�ونوا ع�� دراية �املة بجميع القضايا ذات الصلة، بما �� ذلك اجراءات العناية الواجبة، واتخاذ قرارات مس يجب ع�� أعضاء ا� 1.2.8

 ية للشركة وشؤو��ا املالية.عند التصو�ت ع�� مسائل الشركة. كما يتطلب واجب العناية من أعضاء مجلس اإلدارة اتخاذ خطوات معقولة ملراقبة اإلدارة التنفيذ

 يجب ع�� ا�جلس مراجعة كفاءة أ�شطتھ ع�� أساس سنوي.  1.2.9

 عن إصدار ميثاق ا�جلس و�شره. 1.2.10
ً
 ي�ون مجلس اإلدارة مسؤوال

 

 الواجبات .2

 �شمل واجبات ا�جلس ما ي��: 

 ا�خطة االس��اتيجية واألهداف الرئيسية للشركة  2.1

 الرئيسية للشركة واإلشراف ع�� تنفيذها، بما �� ذلك:اعتماد ا�خطة اإلس��اتيجية واألهداف 

 وضع اس��اتيجية شاملة للشركة وخطط األعمال الرئيسية وسياسة إدارة ا�خاطر، ومراجع��ا وتوج��ها. 2.1.1

 تحديد هي�ل رأس املال األ�سب للشركة واس��اتيجيا��ا وأهدافها املالية واملوافقة ع�� م��انيا��ا السنو�ة. 2.1.2

 اإلشراف ع�� املصار�ف الرأسمالية الرئيسة للشركة واالستحواذ ع�� األصول/التصرف ف��ا. 2.1.3

 تحديد أهداف األداء ومراقبة تنفيذها واإلشراف ع�� األداء العام للشركة. 2.1.4

 ة �� ما يتعلق بوحدات الرقابة الداخلية.اعتماد الهيا�ل التنظيمية للشركة ومراجع��ا �ش�ل دوري لضمان التوزيع الوا�ح للوظائف واملهام واملسؤوليات وخاص 2.1.5

د الدليل طرق ووسائل االتصال  اعتماد دليل اإلجراءات الالزم لتنفيذ إس��اتيجية الشركة وأغراضها والذي سيتم إعداده من قبل اإلدارة التنفيذية العليا. و�جب أن يحد  2.1.6

 عن جميع األطراف
ً
 املعنية با�حوكمة، بما �� ذلك �عي�ن مسؤول اتصال. السريع بالهيئة والسلطات التنظيمية األخرى، كفضال

 اعتماد ا�خطة السنو�ة للتدر�ب والتعليم �� الشركة وال�ي تتضمن برامج التعر�ف بالشركة وأ�شط��ا وحوكم��ا.  2.1.7
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 قواعد و�جراءات الضوابط الداخلية  2.2

 ذلك: وضع قواعد و�جراءات الرقابة الداخلية واإلشراف ع�� تنفيذها، بما �� 

ساهم�ن. وهذا يتضمن إساءة وضع سياسة موثقة من شأ��ا تنظيم تضارب املصا�ح ومعا�جة أي حاالت تضارب محتملة من قبل أعضاء ا�جلس واإلدارة التنفيذية العليا وامل 2.2.1

 استخدام أصول الشركة ومنشآ��ا وسوء إدار��ا نتيجة ملعامالت مع األطراف ذات الصلة.

ألوراق  بما يحقق العدالة والشفافية و�منع تضارب املصا�ح واستغالل أي معلومات داخلية. �شمل هذا النظام اإلجراءات املتبعة عند التعامل �� اتطو�ر نظام إفصاح �امل  2.2.2

 عن إعداد وتحد
ً
يث قائمة باملطلع�ن لتقديم ��خة املالية من قبل املطلع�ن، وتحديد ف��ات ا�حظر من التداول �� األوراق املالية للشركة أو أي شركة من مجموع��ا، فضال

 إ�� مجلس اإلدارة و��� بورصة قطر عند اعتمادها أو تحدي��ا. 

 التأكد من سالمة القواعد املالية وا�حاسبية، بما �� ذلك القواعد املتعلقة بإعداد التقار�ر املالية. 2.2.3

 م با�خاطر ال�ي قد تواجهها الشركة واإلفصاح ع��ا �شفافية. ضمان تطبيق أنظمة الرقابة املناسبة إلدارة ا�خاطر من خالل التنبؤ �ش�ل عا 2.2.4

 املراجعة السنو�ة لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة.  2.2.5

 

 صياغة دليل ا�حوكمة  2.3

 فعالية دليل ا�حوكمة و�عديلھ عند الضرورة. صياغة دليل ا�حوكمة ا�خاص بالشركة بما ال يتعارض مع أح�ام قانون هيئة قطر لألسواق املالية، واإلشراف �ش�ل عام ع��   2.3.1

 

 إجراءات عضو�ة ا�جلس  2.4

 وضع سياسات ومعاي�� و�جراءات محددة ووا�حة لعضو�ة مجلس اإلدارة وتنفيذها �عد اعتمادها من ا�جمعية العمومية.  2.4.1

 

 سياسة أ�حاب املص�حة  2.5

 وضع سياسة موثقة تنظم العالقة ب�ن أ�حاب املص�حة �غية حماي��م وحقوقهم.  2.5.1

 

 السياسات واإلجراءات  2.6

 وال��ام الشركة باإلفصاح عن املعلومات ا�جوهر�ة للمساهم�ن والدائن�ن وأ�حاب املص�حة اآلخر�ن.   وضع السياسات واإلجراءات لضمان امتثال الشركة للقوان�ن واألنظمة،  2.6.1

 

 الدعوة إ�� حضور ا�جمعية العمومية  2.7

 عن جدول أعمال ا�جمعية العمومية، بما ��  دعوة جميع املساهم�ن �حضور اجتماع ا�جمعية العامة ع�� النحو ا�حدد �� القانون. وتتضمن الدعوة   2.7.1
ُ
 دقيقا

ً
واإلعالن م�خصا

 ذلك بند مناقشة تقر�ر ا�حوكمة واملوافقة عليھ. 

 

افقة ع��  2.8  ال��شيحات واإلقاالت املو

مراعاة التنوع عند �عي�ن اإلدارة التنفيذية  املوافقة ع�� ال��شيحات لتعي�ن و�قالة وظائف اإلدارة التنفيذية العليا والرئيس التنفيذي ونوا��م �� الشركة. و�جب ع�� مجلس اإلدارة  2.8.1

 والرئيس التنفيذي. التأكد من وجود خطة �عاقب وظيفي طو�لة األجل. 

 

 التعامل مع مقدمي ا�خدمات والتعاون معهم 2.9

 عن    2.9.1
ً
الكيانات ال�ي تحدد معاي�� ومؤشرات وضع آلية للتعامل والتعاون مع مقدمي ا�خدمات املالية وخدمات التحليل املا�� والتصنيف االئتما�ي ومزودي ا�خدمات اآلخر�ن، فضال

 ن بطر�قة سريعة، و�ن�اهة وشفافية. األسواق املالية من أجل توف�� خدما��ا �جميع املساهم� 
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 برامج التوعية 2.10

 تطو�ر برامج التوعية الالزمة لنشر ثقافة التحكم الذا�ي و�دارة ا�خاطر �� الشركة. 2.10.1

 

 سياسة م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة 2.11

ا�حوافز والعالوات لإلدارة التنفيذية العليا وموظفي الشركة وفًقا ملبادئ قانون هيئة  وضع سياسة موثقة تحدد أسس وطرق دفع م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة ، باإلضافة إ��    2.11.1

 للموافقة عل��ا.قطر لألسواق املالية، من دون أي تمي�� ع�� أساس العرق أو ا�جنس أو الدين. و�جب تقديم خطة امل�افآت السنو�ة إ�� ا�جمعية العمومية س
ً
 نو�ا

 

 سياسة األطراف ذات العالقة  2.12

 وضع سياسة وا�حة للتعاقد مع األطراف ذات العالقة وعرضها ع�� ا�جمعية العمومية للموافقة عل��ا. 2.12.1

 تقييم األداء 2.13

 وضع أسس ومعاي�� لتقييم أداء ا�جلس واإلدارة التنفيذية العليا. 2.13.1

 

 تفو�ض املهام .3

ة هذه السلطات إ�� �جانھ، من دون اإلخالل باختصاصات ا�جمعية العامة، يتو�� ا�جلس �ل الصالحيات والسلطات الالزمة إلدارة الشركة. و�جوز للمجلس أن يفوض ممارس 3.1

 بمهام محددة، ع�� أن تحدد طبيعة هذه املهام �� قرار �شكيل هذه ال�جان. أك�� لالطالعكما يجوز لھ أن �ش�ل �جنة أو 

 يفوض مجلس اإلدارة إدارة الشركة إ�� اإلدارة التنفيذية، ع�� أن يتم تجديد هذا التفو�ض �ل سنة.  3.2

ياتھ إ�� طرف ثالث. يمتنع مجلس اإلدارة عن إصدار تفو�ض تقع املسؤولية ال��ائية عن الشركة ع�� عاتق مجلس اإلدارة، ح�ى لو قام بتشكيل �جان أو تفو�ض �عض صالح 3.3

 عام أو تفو�ض غ�� مقيد.

 وال يجوز تفو�ض أي طرف آخر باتخاذ أي قرار محدد بموجب القانون ع�� أنھ من ضمن صالحيات مجلس اإلدارة. 3.4

 
 الواجبات املتعلقة باإلشراف ع�� اإلدارة .4

 طبيعة اإلشراف  4.1

 اف ع�� اإلدارة ما ي��:يرا�� ا�جلس لدى االشر   4.1.1

 تحقيق أهداف الشركة 

 اإلس��اتيجية وا�خاطر ال�ي تنطوي عل��ا أ�شطة الشركة 

 هي�ل إدارة ا�خاطر الداخلية و�شغيلها، وأنظمة التدقيق والرقابة 

 عمليات إعداد التقار�ر املالية 

  االمتثال للقوان�ن واألنظمة 

  مراعا��ا. أي مسائل أخرى يفرض القانون ع�� ا�جلس 

 التقار�ر املالية 4.2

 للفصل الثالث، القسم   4.2.1
ً
 أدناه. "اإلشراف ع�� إعداد التقار�ر املالية"  6�شرف ا�جلس ع�� إعداد التقار�ر املالية للشركة وفقا

 املراجعة السنو�ة للمخاطر  4.3

�غي��ات هامة تطرأ ع�� هذه يناقش ا�جلس ع�� أساس منتظم اس��اتيجية الشركة ومخاطر األعمال، وفعالية تقييم اإلدارة لنظم إدارة ا�خاطر والرقابة الداخلية وأي   4.3.1

 النظم.
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 الواجبات املتعلقة باألعضاء وأداء ا�جلس  .5

 واجبات أعضاء مجلس اإلدارة  5.1

لس ا�جلس بنية حسنة، وأن يمارسوا العناية واالج��اد �� أداء عملهم، وأن يتحدثوا بصراحة وأن يتسموا بالوفاء للشركة. يجب ع�� عضو ا�جيجب أن يتصرف أعضاء   5.1.1

 اتخاذ جميع ا�خطوات املعقولة لي�ونوا ع�� دراية �املة باملشا�ل ا�حتملة ال�ي قد تواجھ الشركة. 
ً
 أيضا

 ا�جلس أن يمتثلوا ملا ي��:  و�� جميع ا�حاالت، ينب�� ألعضاء 5.1.2

 .حضور اجتماعات مجلس اإلدارة وال�جان بانتظام وعدم اال��حاب من اجتماع ا�جلس إال �� املوعد املقرر 

  .إعطاء األولو�ة ملصا�ح الشركة واملساهم�ن وجميع أ�حاب املص�حة ع�� مص�ح��م ا�خاصة 

  بالشركة، وسياسة تنفيذ املشاريع، وأنظمة مساءلة املوظف�ن، واملوارد، والتعيينات الرئيسية، ومعاي�� التشغيل. إبداء الرأي �شأن املسائل االس��اتيجية ا�خاصة 

 السنو�ة. األداء الدور�ة، بما �� ذلك التقار�ر املالية السنو�ة، والتقار�ر نصف السنو�ة ور�ع مراقبة أداء الشركة �� تحقيق أهدافها وأغراضها املتفق عل��ا ومراجعة تقار�ر 

 تطبيقها بالش�ل األمثل بما يتوافق مع القانون.  اإلشراف ع�� وضع القواعد اإلجرائية ا�خاصة بحوكمة الشركة لضمان 

  م�ن وأ�حاب الشر�اء واملساهاستخدام مهارا��م وخ��ا��م وتخصصا��م ومؤهال��م املتنوعة لضمان اإلدارة الفعالة واملنتجة للشركة، والعمل ع�� تحقيق مصا�ح الشركة و

 املص�حة اآلخر�ن. 

  .املشاركة الفعالة �� ا�جمعيات العامة للشركة، وتحقيق مطالب أعضا��ا ع�� نحو متوازن وعادل 

  
ً
 رسميا

ً
  باسم الشركة.االمتناع عن تقديم أي بيانات أو إفادات أو معلومات دون ا�حصول ع�� إذن خطي مسبق من رئيس مجلس اإلدارة. ويع�ن ا�جلس متحدثا

  ع�� أداء املهام 
ً
 والوظائف املسندة إل��م. اإلفصاح عن العالقات املالية والتجار�ة واملتقاض�ن �� القضايا املرفوعة من الشركة إ�� ا�جلس، مما قد يؤثر سلبا

 

 املتعلقة بأي من شؤون الشركة.�� املسائل  رأي مستشار خار�� مستقل  الشركة، بطلبيجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن يقوموا، ع�� نفقة   5.1.3

 

 التقييم الذا�ي للمجلس  5.2

 يناقش ا�جلس، مرة واحدة ع�� االقل �� السنة، أ�شطتھ وأ�شطة أعضائھ، وفعالية هذه اال�شطة، وت�و�ن ا�جلس واختصاصھ. 5.2.1

 
 اإلشراف ع�� إعداد التقار�ر املالية .6

 مسؤوليات اإلشراف العام  6.1

لية املوحدة، والتقار�ر الفصلية أو �شرف ا�جلس، بالتشاور مع �جنة التدقيق، ع�� مدى االمتثال لإلجراءات املعتمدة املتعلقة بإعداد و�شر التقر�ر السنوي والبيانات املا 6.1.1

، عن طر�ق �جن ةو�ونصف السن التقار�ر املالية ر�ع السنو�ة 
ً
ة التدقيق، ع�� آليات الرقابة الداخلية والتدقيق ا�خار�� ع��  وأي معلومات مالية أخرى. ويشرف ا�جلس أيضا

 التقار�ر املالية.

 يتم إعداد البيانات املالية املوحدة، سواء املرحلية أو السنو�ة، وفًقا للمعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية. 6.1.2

 

 مناقشة التقار�ر املالية 6.2

عد البيانات املالية املوحدة من قبل   6.2.1
ُ
اإلدارة، تحت إشراف مجلس اإلدارة، وتتم مراجع��ا من قبل املدقق ا�خار��.  تناقش التقار�ر املالية نصف السنو�ة وأي تقار�ر مالية �

 مرحلية مع ا�جلس و�جنة التدقيق قبل �شرها. 

ت ا�حسابات والتقار�ر املالية نصف السنو�ة ور�ع السنو�ة، ع�� أن تتم تقوم �جنة التدقيق بانتظام و�� املواعيد املقررة ب��و�د ا�جلس بم�خص عن التقر�ر السنوي و�يانا 6.2.2

 مناقش��ا �عد ذلك خالل اجتماع للمجلس.

 من ��اية السنة املالية. أما بالنسبة للتقار�ر املرحلية نصف السنو�ة ور�ع السنو�  90ينب�� اإلفصاح عن البيانات املالية املوحدة و�تاح��ا ل�جمهور �� غضون   6.2.3
ً
ة فيجب  يوما

  45إتاح��ا ل�جمهور �� غضون 
ً
 ع�� التوا�� من ��اية الف��ة املشمولة بالتقر�ر.  30ويوما

ً
 يوما

 



10  |P a g e 

 
 

مجلس اإلدارة ميثاق  

 

 

 مراجع ا�حسابات ا�خار��  6.3

بمراجعة البيانات املالية السنو�ة والبيانات يضمن مجلس اإلدارة حضور مراجع ا�حسابات ا�خار�� الجتماع ا�جلس الذي يناقش فيھ تقر�ر مراجع ا�حسابات ا�خار��، فيما يتعلق    6.3.1

ا�حصول ع�� جميع املعلومات املالية املوحدة، باإلضافة إ�� حضور أي اجتماع ينظر خاللھ ا�جلس �� املوافقة ع�� ا�حسابات السنو�ة. يحق ملراجع ا�حسابات ا�خار��  

 سنو�ة، والتقار�ر املالية املرحلية األخرى، وتتاح لھ الفرصة للرد ع�� جميع املعلومات. املالية ال�ي �ستند إل��ا التقار�ر املالية املرحلية و/أو نصف ال

 �جنة التدقيق �� جهة االتصال الرئيسية بمراجع ا�حسابات ا�خار��  6.4

وجود أي اختالفات �� التقار�ر املالية، ُتناقش هذه االختالفات ي�ون رئيس �جنة التدقيق بمثابة جهة االتصال الرئيسة ب�ن مجلس اإلدارة ومراجع ا�حسابات ا�خار��. و�� حال تب�ن    6.4.1

 ب�ن �جنة التدقيق ومراجع ا�حسابات ا�خار��.
ً
 أوال

 توصيات مراجع ا�حسابات ا�خار��  6.5

ت ا�خار�� �شأن الضوابط الداخلية للشركة،  ينظر ا�جلس بدقة �� أية توصيات يقدمها مراجع ا�حسابات ا�خار�� و�وافق ع�� تنفيذها. و�تضمن ذلك توصيات مراجع ا�حسابا 6.5.1

 كما �� واردة �� "خطاب اإلدارة". 

 
 الواجبات املتعلقة ب��شيح مراجع ا�حسابات ا�خار�� وتقييم أدائھ  .7

 االستقاللية 7.1

. و�ستند هذه القواعد إ�� املبادئ التالية: 7.1.1
ً
 يجب أن ي�ون املراجع ا�خار�� مستقال

  عن العميل ا�خاضع للتدقيق. يجب أن ي�ون مراجع ،
ً
 وماديا

ً
، معنو�ا

ً
 ا�حسابات ا�خار�� مستقال

  ضوء جميع الوقائع والظروف ذات الصلة، ع�� ت�و�ن رأي موضو�� ومحايد �شأن �افة األمو �� ،
ً
ر ال�ي تقع ضمن نطاق  يجب أن ي�ون مراجع ا�حسابات ا�خار�� قادرا

 مهمتھ.

مراجعة قانونية إذا �ان لھ عالقات مالية أو تجار�ة أو وظيفية أو غ�� ذلك من العالقات مع العميل، مما يضر باستقاللية مراجع ال �سمح ملراجع حسابات خار�� بإجراء   7.1.2

 ا�حسابات، بحسب رأي خب�� خار�� مطلع ع�� نحو معقول و�حيح. 

 ملراجع ا�حسابات ا�خار��  7.1.3
ً
�سمح ��ا بموجب ي   للشركة أن يقوم بأعمال غ�� مرتبطة بالتدقيق، ضمن ا�حدود ال�باإلضافة إ�� أعمال مراجعة ا�حسابات، يجوز أيضا

 ة القوان�ن واللوائح املعمول ��ا واإلجراءات الداخلية للشرك

األحوال لألفراد الذين يؤدون أعمال مراجعة ال يجوز أن �عرض العمل غ�� املتعلق بمراجعة ا�حسابات استقاللية مراجع ا�حسابات ا�خار�� ل�خطر، وال يجوز بأي حال من   7.1.4

 ع�� جميع أعمال املراجعة وال
ً
تدقيق واألعمال غ�� املرتبطة  ا�حسابات االنخراط �� أي عمل غ�� مرتبط بمراجعة ا�حسابات. عالوة ع�� ذلك، يجب أن يوافق ا�جلس مسبقا

 ع ا�حسابات ا�خار�� للشركة بناء ع�� اق��اح من �جنة التدقيق.بالتدقيق (بما �� ذلك األ�عاب وشروط التعاقد) ال�ي يقوم ��ا مراج

 �عي�ن مراجع ا�حسابات ا�خار��  7.2

ار مفتوحة وشفافة وتنافسية، �ع�ن ا�جمعية العامة مراجع ا�حسابات ا�خار�� كما ي��: ير�ح ا�جلس شركة تدقيق لتعيي��ا من قبل ا�جمعية العامة ع�� أساس عملية اختي 7.2.1

خص باستبدال مراجع ا�حسابات ا�خار��. وت�ون �جنة التدقيق مسؤولة عن استعراض ودراسة العروض املقدمة من مراج�� ا�حسابات ا�خارجي�ن املر  و�جوز لھ أن يو�ىي

التوصية، يتم إدراجها ��  �  لهم من قبل اإلدارة ا�ختصة �� الدولة، ثم تقديم توصية إ�� مجلس اإلدارة تتضمن أسباب اختيار عرض أو أك��. و�مجرد موافقة ا�جلس ع�

 جدول أعمال ا�جمعية العامة للشركة. 

�ان لد��ا أي عالقات تجار�ة أو    قبل تقديم اق��اح �عي�ن مراجع ا�حسابات ا�خار��، يحصل ا�جلس أو �جنة التدقيق ع�� بيان من شركة التدقيق املق��حة تب�ن ف��ا ما إذا 7.2.2

مسؤول��ا التنفيذي�ن واملدقق�ن العامل�ن لد��ا من جهة، و��ن الشركة وأعضاء إدار��ا التنفيذية من جهة أخرى، وال�ي من    مالية أو �خصية وغ��ها من العالقات مع أي من

التعاقد عل��ا للعام ت، أو تلك ال�ي تم  شأ��ا أن تؤثر ع�� استقاللي��ا. ويشمل هذا البيان نطاق ا�خدمات األخرى املقدمة للشركة �� العام السابق، ال سيما �� مجال االستشارا

 التا��. 

 املدة 7.3

سنوات متتالية كحد أق�ىى. وال يجوز �عد هذه الف��ة إعادة �عي�ن املدقق ا�خار��    5يتم �عي�ن مراجع ا�حسابات ا�خار�� ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد لف��ة مماثلة تصل إ��    7.3.1

 قبل مرور سنت�ن متتاليت�ن.
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 أ�عاب مراجع ا�حسابات ا�خار��  7.4

ة ا�حسابات، وذلك بناء ع�� توصية يتو�� ا�جلس مراجعة و�قرار أ�عاب مراجع ا�حسابات ا�خار��، والتعليمات املقدمة إ�� مراجع ا�حسابات ا�خار�� لتقديم خدمات غ�� مراجع 7.4.1

 �جنة التدقيق، بما يضمن استقاللية مراجع ا�حسابات، مع مراعاة ا�حصول ع�� موافقة ا�جمعية العامة. 

 تقديم التقار�ر إ�� ا�جلس  7.5

تقييمها الستقاللية مراجع ا�حسا 7.5.1 �� ذلك  بما   ،
ً
إ�� ا�جلس سنو�ا �عامال��ا مع مراجع ا�حسابات ا�خار��   عن 

ً
تقر�را التدقيق  املثال،  تقدم �جنة  بات ا�خار�� (ع�� سبيل 

ا�حسابات ا�خار�� بتوف�� خدمات مراجعة ا�حسابات وخدمات أخرى للشركة ع��  استصواب تناوب الشر�اء املسؤول�ن ملراجع ا�حسابات ا�خار�� واستصواب قيام مراجع

 حد سواء). و�أخذ ا�جلس ذلك �� االعتبار عند البت �� قرار رفع التوصية إ�� ا�جمعية العامة لتعي�ن مراجع حسابات خار��.

ا الشركة أو ُيتوقع أن تتعرض لها، و�أي ان��ا�ات تحدث فور تحديدها، مع إرسال ��خة يقوم مراجع ا�حسابات ا�خار�� بإخطار مجلس اإلدارة كتابة بأي مخاطر تتعرض له 7.5.2

  
ً
ألح�ام القانون ��ذا الشأن، شر�طة  من اإلخطار إ�� السلطات ا�ختصة. و�� هذه ا�حالة، ي�ون ملراجع ا�حسابات ا�خار�� ا�حق �� دعوة ا�جمعية العامة إ�� اال�عقاد، وفقا

 ة بذلك.إبالغ السلطة ا�ختص

 يحظر ع�� املدقق ا�خار�� وموظفيھ: 7.5.3

  الشركة. عن أسراراإلفصاح 

 .ا�جمع ب�ن األعمال واملهام والواجبات املسندة إل��م وأي أعمال أخرى �� الشركة 

 .العمل �� الشركة ملدة ال تقل عن سنة واحدة قبل تار�خ ان��اء العالقات مع الشركة املعنية 

 ا�جمعية العامة تقديم التقار�ر إ��  7.6

 إ�� ا�جمعية العامة وترسل ��خة من التقر�ر إ�� السلطة ا�ختصة املسؤولة عن مراجعة �حة البيان 7.6.1
ً
 ات الواردة فيھ.يقدم مراجع ا�حسابات ا�خار�� تقر�را

 ا�حسابات ا�خار��.يحق ل�ل مساهم �� ا�جمعية العامة مناقشة أي جانب من جوانب التقر�ر والتماس توضيحھ مع مراجع  7.6.2

 حديد ما ي��: يجب أن يتضمن تقر�ر املدقق ا�خار�� معلومات ذات صلة باملساهم�ن فيما يتعلق بالضوابط الداخلية وتقييم األداء املؤس�ىي، وع�� وجھ الت 7.6.3

 مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية ال�ي �عتمدها الشركة. .أ

 قدرة الشركة ع�� العمل كمنشأة مستمرة. .ب

 ركة بتطو�ر سياسات و�جراءات داخلية.قيام الش .ت

 مدى فعالية ومالءمة السياسات واإلجراءات الداخلية للشركة.  .ث

 مدى قيام الشركة بتنفيذ السياسات واإلجراءات الداخلية �ش�ل مناسب.  . ج

 مدى ال��ام الشركة بنظامها األسا�ىي و�القوان�ن واألنظمة ذات الصلة.  . ح

 الدولية إلعداد التقار�ر املالية. مدى ال��ام الشركة باملعاي��  . خ

 مدى �عاون الشركة مع مراجع ا�حسابات ا�خار��. .د

 تضارب املصا�ح  7.7

  ا�حسابات   مدققا�حسابات ا�خار��، أو قد تؤدي إ�� تضارب �� املصا�ح ب�ن    مدققتضر باستقاللية    أمور قديجب ع�� أعضاء مجلس اإلدارة إبالغ رئيس �جنة التدقيق بأي    7.7.1

 والشركة.ا�خار�� 

 �عو�ضات أعضاء اإلدارة ومجلس اإلدارة .8

 سياسة امل�افآت السنو�ة  8.1

 �شيحات وامل�افآت. يحدد مجلس اإلدارة م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذي�ن وغ�� التنفيذي�ن بناًء ع�� سياسة امل�افآت السنو�ة ال�ي تق��حها �جنة ال� 8.1.1

 األجر الذي يتع�ن دفعھ لرئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة اآلخر�ن.�شمل سياسة امل�افآت السنو�ة طر�قة تحديد  8.1.2

جمعية العامة ع�� أي �غي�� قد يطرأ  يتم إعداد خطة امل�افآت السنو�ة للسنة املالية التالية وتقديمها إ�� ا�جمعية العامة للموافقة عل��ا. كما يجب ا�حصول ع�� موافقة ا�  8.1.3

 ع�� خطة امل�افآت السنو�ة.
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 تقر�ر امل�افآت السنو�ة  8.2

 يو�ح سياسة األجور وامل�افآت �� السنة املاضية واأل�شطة املقررة للسنة املالية املقب  8.2.1
ً
 سنو�ا

ً
لة والسنوات الالحقة. و�جب أن يم�� تقر�ر  �عد �جنة ال��شيحات وامل�افآت تقر�را

 املدفوعة لألعضاء غ�� التنفيذي�ن. امل�افآت السنوي ب�ن امل�افآت املدفوعة لألعضاء التنفيذي�ن وتلك 

 التعو�ضات االستثنائية 8.3

مل�افآت، مع إدراج تفاصيل  �� حال دفع �عو�ض خاص لعضو مجلس إدارة أو عضو سابق �� مجلس اإلدارة �� خالل أي سنة مالية، فيجب تضم�ن شرح لهذا التعو�ض �� تقر�ر ا 8.3.1

 �ض ��اية خدمة لعضو �� مجلس اإلدارة. وشرح عن أي �عو�ض تم دفعھ أو التعهد بدفعھ كتعو 

 
 العالقة مع املساهم�ن  .9

 أح�ام عامة  9.1

 يمارس املساهمون حقوقهم �� ا�جمعية العامة من خالل التصو�ت ع�� قرارا��ا. 9.1.1

 حقوق التصو�ت.  أق�ىى من�عطي �ل سهم �حاملھ ا�حق �� صوت واحد.  ال توجد أسهم تمنح حاملها حقوق تصو�ت متعددة أو حقوق تصو�ت تفضيلية أو حد  9.1.2

 ت�ون ل�افة األسهم من الفئة نفسها ا�حقوق نفسها املرتبطة ��ا. 9.1.3

 الوصول إ�� املعلومات  9.2

�ل �امل، باستخدام التقنيات تقوم الشركة بمراجعة املعلومات وتحدي��ا بانتظام، وتوفر للمساهم�ن �ل املعلومات ال�ي �عت��و��ا مهمة لتمكي��م من ممارسة حقوقهم �ش 9.2.1

 �حديثة وا�جديدة. ا

 يملك املساهمون، بموجب أح�ام النظام األسا�ىي والقانون، حق الوصول إ�� �جل مساه�ي الشركة واملعلومات األخرى ومراجع��ا مجاًنا. 9.2.2

 

 معلومات متساو�ة وم��امنة 9.3

 متساو�ة وم��امنة (عند االقتضاء) عن املسائل ال�ي قد تؤثر ع�� سعر السهم.يزود ا�جلس جميع املساهم�ن وغ��هم من األطراف �� األسواق املالية بمعلومات   9.3.1

 االمتثال للقوان�ن واألنظمة  9.4

 يجب ع�� مجلس اإلدارة التأكد من االمتثال ل�افة القوان�ن املتعلقة بحقوق ا�جمعية العمومية وحقوق املساهم�ن األفراد.   9.4.1

 إلدارةحضور ا�جمعية العامة من قبل أعضاء مجلس ا 9.5

 يضمن الرئيس حضور جميع أعضاء مجلس اإلدارة اجتماعات ا�جمعية العامة (إال �� حال وجود أسباب مهمة تمنع ذلك).   9.5.1

 رئاسة ا�جمعيات العامة  9.6

 آخر  9.6.1
ً
 لرئاسة اجتماع ا�جمعية. يرأس اجتماعات ا�جمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة، أو نائب رئيس ا�جلس، �� غيابھ. و�جوز للمجلس أن �ع�ن �خصا

 اإلفصاح عن القرارات  9.7

 ال يجوز اإلفصاح عن القرارات الصادرة عن ا�جمعية العامة إال من خالل بيان صادر عن رئيس ا�جلس أو سكرت�� الشركة.  9.7.1

 التغي��ات ع�� حوكمة الشركة 9.8

 ا�جمعية العمومية ملناقشتھ �� إطار بند منفصل �� جدول األعمال.يجب عرض أي �غي�� جوهري يطرأ ع�� هي�ل ا�حوكمة ع��   9.8.1

 حضور مراجع ا�حسابات ا�خار��  9.9

 �خاطبة  يجب ع�� مجلس اإلدارة التأكد من حضور الشر�ك املسؤول (أو املدقق املعتمد) لدى مراجع ا�حسابات ا�خار�� اجتماعات ا�جمعية العمومية و  9.9.1
ً
أن ي�ون متاحا

 يتعلق بمراجعة البيانات املالية للشركة. فيمامعية العمومية استجواب املدقق ا�خار��  االجتماع.  يجوز ل�ج
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 الفصل الرا�ع: أح�ام أخرى 

 الوصول إ�� املعلومات  .1

ع وصول �امل إ�� جميع دفاتر  يتمتع مجلس اإلدارة بحق الوصول غ�� املقيد إ�� اإلدارة واملوظف�ن واملعلومات ذات الصلة وذلك للتحقيق �� أي مسألة يتم عرضها عليھ م 1.1

 و�جال��ا ومرافقها وموظف��ا.  الشركة

 يتعلق بأي مسائل تقع ضمن نطاق ميثاقھ. فيماكما يحق �جلس اإلدارة الوصول إ�� املوارد الداخلية وا�خارجية ال�افية،  1.2

 
 تضارب مصا�ح أعضاء مجلس اإلدارة  .2

 عدم قبول املزايا  2.1

ص آخر، أو أن يمنحوا أطراف وال يجوز ألعضاء ا�جلس واملوظف�ن فيما يتعلق �عملهم أن يطلبوا أو يقبلوا من أطراف ثالثة مدفوعات أو مزايا أخرى ألنفسهم أو ألي �خ 2.1.1

 � مشروعة. ثالثة مزايا غ�

ستفادة من الفرص التجار�ة يل��م أعضاء مجلس اإلدارة بتحقيق أفضل مصا�ح الشركة.  ال يجوز ألي عضو �� ا�جلس أن �س�� إ�� تحقيق مصا�ح �خصية �� قراراتھ أو اال  2.1.2

 ا�خصصة للشركة.

 واجب اإلفصاح  2.2

دون تأخ��، بأي تضارب �� املصا�ح وأن يقدم جميع املعلومات ذات الصلة، بما �� ذلك املعلومات  يجب ع�� عضو مجلس اإلدارة إخطار رئيس مجلس اإلدارة ع�� الفور، ومن   2.2.1

 املتعلقة بأقار�ھ ح�ى الدرجة الثانية أو بالزواج. 

 إجراء هذه املعامالت. يتم اإلفصاح عن جميع هذه املعامالت �� التقر�ر السنوي للشركة ويشار إل��ا ع�� وجھ التحديد �� ا�جمعية العامة ال�ي تنعقد �عد  2.2.2

 معامالت األطراف ذات العالقة  2.3

ان حماية حقوق املساهم�ن  يوجد تضارب محتمل �� املصا�ح إذا �انت الشركة �ع��م الدخول �� معاملة مع طرف ذي عالقة، وتقوم الشركة �� هذا السياق بوضع سياسة لضم 2.3.1

 ة �� القانون، ما ي��:خالل هذه املعامالت. و�شمل األطراف ذات العالقة، كما �� معرف

 أعضاء مجلس إدارة الشركة أو شركة من مجموع��ا 

  أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة من مجموع��ا 

 ) ع�� األقل من أسهم الشركة أو أي شركة داخل ا�جموعة. 5أي فرد يملك (٪ 

  .أي من أقارب املذ�ور�ن أعاله إ�� الدرجة الثانية 

 قار��م إ�� الدرجة الثانية.األ�خاص االعتبار�ون الذين يخضعون لسيطرة عضو �� مجلس إدارة الشركة أو أي شركة من مجموع��ا أو عضو �� اإلدارة التنفيذية العليا وأ 

 .األ�خاص االعتبار�ون الذين شار�وا �� مشروع أو شراكة من أي نوع مع الشركة أو أي شركة ضمن ا�جموعة 

 لطرف ذات العالقة عن التصو�ت  امتناع ا 2.4

ي ع�� تضارب �� املصا�ح متعلق  يمتنع أعضاء مجلس اإلدارة من ذوي املص�حة حضور جلسات ا�جلس ال�ي ُيناقش ف��ا تقييم أي موضوع متعلق بھ أو التصو�ت ع�� أي بند ينطو  2.4.1

 بھ أو أي موضوع أو معاملة ي�ون ف��ا تضارب مصا�ح مع الشركة. 

افقة ع�� تضارب املصا�ح متطلبات ا 2.5  ملو

 لسياسة تضارب املصا�ح املعتمدة. 2.5.1
ً
 يتم االتفاق ع�� جميع املعامالت ال�ي تنطوي ع�� تضارب �� املصا�ح مع األطراف ذات العالقة وفقا

 عالقة ا�حصول ع�� موافقة ا�جمعية العامة عل��ا.�� جميع ا�حاالت، تتطلب القرارات املتعلقة بإبرام معامالت رئيسية تنطوي ع�� تضارب �� املصا�ح مع األطراف ذات ال  2.5.2

  %) من حجم معامالت الشركة �� عام واحد، أو أك�� من متوسط مجموع 10املعامالت التجار�ة أو املالية من نفس النوع ال�ي تبلغ قيم��ا (بأ��ا "�عرف القانون املعاملة   2.5.3

 ."معامالت الشركة خالل السنوات الثالث األخ��ة 

أي معاملة أو سلسلة من املعامالت املرتبطة أو ذات الصلة ��دف إ�� امتالك أو بيع أو تأج�� أو تبادل أو التصرف �� أصول الشركة ع�� أ��ا "املعاملة الرئيسية    القانون ف  �عرّ  2.5.4

عمال الشركة (باستثناء الضمانات)؛ أو تلك ال�ي تتجاوز قيم��ا أو األصول ال�ي يتم االستحواذ عل��ا من قبل الشركة أو املعامالت ال�ي من شأ��ا �غي�� الطبيعة األساسية أل 

 ألحدث البيانات املالية ال�ي تم اإلفصاح ع��ا." 10اإلجمالية (
ً
 %) من القيمة السوقية للشركة أو صا�� قيمة أصول الشركة أ��ما أقل، وفقا
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 تأم�ن مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤول�ن  .3

ية �خصية. توف�� تأم�ن ع�� مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤول�ن لتمكي��م من اإلشراف ع�� الشركة و�دار��ا من دون خوف من وقوع أي خسارة ماليجوز للشركة   3.1

ية مرفوعة �سبب أفعال غ�� مشروعة و��دف هذا التأم�ن إ�� التعو�ض عن ا�خسائر أو ت�اليف الدفاع �� اإلجراءات القضائية، �� حال تكبد هذه ا�خسائر نتيجة دعوى قانون

 بصف��م أعضاء مجلس إدارة ومدراء ومسؤول�ن.  مزعومة أو إهمال أو بيانات خاطئة أد�� ��ا هؤالء 

 وعة.ال �غطي تأم�ن مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤول�ن األعمال غ�� القانونية املتعمدة أو االحتيال اإلجرامي أو األر�اح غ�� املشر  3.2

 التدر�ب التعر�في والتوجي�ي والتدر�ب املستمر والتعليم  برنامج .4

 برامج التدر�ب التعر�في والتوجي�ي  4.1

تقدمها إعداد التقار�ر املالية ال�ي    �شارك �ل عضو من أعضاء ا�جلس، عند انتخابھ، �� برنامج �عر�في �غطي اس��اتيجية الشركة، والشؤون املالية والقانونية العامة، وعملية  4.1.1

لتوجي�ي ا�خاصة بمجلس الشركة، وأي جوانب محددة تنفرد ��ا الشركة وأ�شط��ا التجار�ة، ومسؤوليات عضو مجلس اإلدارة. ير�� مراجعة سياسة التدر�ب التعر�في وا

 اإلدارة.

 املراجعة السنو�ة ل��امج التدر�ب  4.2

ا�جاالت ال�ي يحتاج أعضاء ا�جلس تطو�رها لد��م. ير�� مراجعة سياسة التدر�ب التعر�في والتوجي�ي ا�خاصة  يجري ا�جلس مراجعة سنو�ة ل��امج التدر�ب والتعليم لتحديد    4.2.1

 بمجلس اإلدارة. 

 ملكية األوراق املالية والتداول ��ا  .5

 التداول �� األوراق املالية للشركة 5.1

 ية.يل��م جميع أعضاء مجلس اإلدارة �سياسة التداول بناء ع�� معلومات داخل 5.1.1

 تقار�ر عن �غي�� امللكية  5.2

 يجب ع�� أعضاء مجلس اإلدارة، وأزواجهم وأطفالهم القصر، اإلفصاح عن أي معامالت تجار�ة أو تداوالت يقومون ��ا 5.2.1

 �� أسهم الشركة وأي أوراق مالية أخرى. 

 

 السر�ة .6

 واجب ا�حفاظ ع�� سر�ة املعلومات  6.1

مجلس اإلدارة أو �عد ذلك، اإلفصاح عن أي معلومات ذات طبيعة سر�ة تتعلق بأعمال الشركة و/ أو أي شر�ات تملك الشركة ال يجوز ألي عضو خالل ف��ة عضو�تھ ��   6.1.1

 منھ ذلك ب
ُ
 موجب القانون. حصة ف��ا، و��ون قد اطلع عل��ا نتيجة عملھ �� الشركة وال�ي �عرف أو يجب أن �عرف أ��ا ذات طبيعة سر�ة، ما لم يكن مطلو�ا

تملك ف��ا الشركة و مجلس اإلدارة اإلفصاح عن هذه املعلومات السر�ة لزمالئھ من أعضاء مجلس اإلدارة، وكذلك أعضاء فر�ق العمل �� الشركة والشر�ات ال�ي يجوز لعض  6.1.2

�ا الشركة حصة. وال يجوز لعضو مجلس حصة، والذين يحتاجون إ�� االطالع ع�� هذه املعلومات ��دف أداء األ�شطة املو�لة لهم لصا�ح الشركة والشر�ات ال�ي تملك ف�

 استخدام هذه املعلومات السر�ة ملص�حتھ ال�خصية. اإلدارة 

 إعادة املعلومات السر�ة 6.2

 اظ ع�� سر���ا. �قة تضمن ا�حفيجب ع�� عضو مجلس اإلدارة، عند ان��اء ف��ة عضو�تھ، إعادة جميع املستندات السر�ة ال�ي بحوزتھ إ�� الشركة، أو ضمان التخلص م��ا بطر   6.2.1

 إشعار اإلفصاح 6.3

بواجباتھ و�انت هذه املعلومات ذات طبيعة سر�ة، فيجب عليھ   اطالعھإذا �ان أحد أعضاء مجلس اإلدارة �ع��م اإلفصاح ألطراف ثالثة عن املعلومات ال�ي اطلع عل��ا أثناء  

عضو مجلس اإلدارة. ينطبق هذا إبالغ رئيس مجلس اإلدارة بنيتھ و��و�ة ال�خص الذي سيتلقى املعلومات، مع منح الرئيس ف��ة إشعار �افية لتقييم الوضع والرّد ع�� طلب 

 � �افة البيانات الرسمية وال�خصية ال�ي يت�ح، من حيث محتواها وش�لها، أ��ا مخصصة �جلس اإلدارة فقط. القسم ع�� أي �خص يحضر اجتماعات مجلس اإلدارة وع�
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 أح�ام متفرقة  .7

 إقرار أعضاء مجلس اإلدارة  7.1

 للشركة لدى توليھ منصبھ أنھ يقبل أح�ام هذ  7.1.1
ً
 �� مجلس اإلدارة أن يقدم إقراًرا خطيا

ً
ا امليثاق و�وافق ع�� االمتثال لها. يتم تضم�ن إشارة إ�� ذلك ��  ع�� أي �خص ُ�ع�ن عضوا

 "كتاب �عي�ن عضو مجلس اإلدارة". (راجع "كتاب �عي�ن عضو مجلس اإلدارة".) 

 التعديل  7.2

وكمة الشر�ات الفض��، والقوان�ن واألنظمة ا�حلية سنوات ع�� األقل، مع مراعاة التطورات الوطنية والدولية، وممارسات ح  3يجب مراجعة هذا امليثاق ع�� أساس منتظم، أو �ل    7.2.1

 السائدة، ليتم �عديلھ إذا لزم األمر. 

 

 التفس��  7.3

 �� حال عدم وضوح اي حكم من أح�ام هذا امليثاق أو االختالف �� الرأي حول كيفية تفس��ه، ي�ون رأي رئيس مجلس اإلدارة �شأنھ حاسًما. 7.3.1

 البطالن ا�جزئي  7.4

ز �جلس اإلدارة استبدال األح�ام  (أو أصبح) حكم أو أك�� من أح�ام هذا امليثاق غ�� صا�ح، فال يجوز أن تؤثر عدم صالحية هذا ا�حكم ع�� صالحية األح�ام املتبقية.  و�جو إذا �ان    7.4.1

 إ�� أق�ىى 
ً
 حد ممكن لتأث�� األح�ام غ�� الصا�حة. غ�� الصا�حة بأح�ام صا�حة ي�ون تأث��ها، بالنظر إ�� محتو�ات هذا امليثاق والغرض منھ، مشا��ا
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