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1. مقدمة

ــدام القابضــة ش.م.ع.ق.  ــة مق ــى مجموع ــة عل ــؤولية والرقاب ــل للمس ــار عم ــكيل إط ــاق«( لتش ــس اإلدارة )»الميث ــاق مجل ــم وضــع ميث     ت
)»المجموعــة«( باإلضافــة إلــى إنشــاء مجلــس إدارة )»المجلــس«( قائــم علــى االقتــداء بالمبــادئ المنصــوص عليهــا وفًقــا للسياســات واللوائــح 

ــة. ذات الصل

2. الميثاق

ــة  ــى ثق ــاظ عل ــا فــي نزاهــة أعمالهــا والحف ــا محورًي ــى معاييــر حوكمــة الشــركات التــي تعتبــر جانًب ــى أعل ــاظ عل     تســعى المجموعــة للحف
المســاهمين. تتطلــب المجموعــة مــن جميــع مديريهــا وموظفيهــا ومورديهــا أن يتحلــوا بالصــدق والنزاهــة واإلنصــاف فــي جميــع جوانــب العمل. 

يعتبــر هــذا الميثــاق ملزًمــا ألعضــاء مجلــس إدارة المجموعــة، والمجلــس مســؤول عــن ضمــان تنفيــذ هــذا الميثــاق وتطبيقــه.
تــم إعــداد هــذا الميثــاق وفًقــا للقواعــد واللوائــح المعمــول بهــا فــي بورصــة قطــر )»البورصــة«( ونظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة 

الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة )»نظــام حوكمــة الشــركات«(.

3. مجلس اإلدارة

ــإدارة المجموعــة  ــة الواجبــة واالهتمــام ب     يمثــل مجلــس اإلدارة مســاهمي المجموعــة، وبالتالــي يجــب ممارســة مســتوى معيــن مــن العناي
بطريقــة منتجــة وفعالــة مــن أجــل إرضــاء مصالــح المجموعــة ومســاهميها وأصحــاب المصالــح وتحقيــق مصلحــة المســتثمر. عــالوة علــى 
ذلــك، يكــون مجلــس اإلدارة مســؤوالً عــن حمايــة جميــع المســاهمين مــن الممارســات واألعمــال غيــر القانونيــة أو أي قــرارات أو أنشــطة قــد 

تضــر بهــم أو تميــز ضدهــم أو تشــجع تهيمــن مجموعــة علــى أخــرى.

وظائف ومهام المجلس  .3.1

تشمل المهام والمسؤوليات الرئيسية لمجلس اإلدارة ما يلي:
اعتماد الخطة االستراتيجية واألهداف الرئيسية للمجموعة واإلشراف على تنفيذها ومن ذلك:  .3.1.1

وضع االستراتيجية الشاملة للمجموعة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها. أ. 
تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للمجموعة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية. ب. 

اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للمجموعة، وتملك األصول والتصرف بها. ج. 
تحديد األهداف ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في المجموعة. د. 

المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية في المجموعة واعتمادها بما يضمن التوزيع المحكم للوظائف والمهام والمسؤوليات هـ. 
           بالمجموعة خاصة وحدات الرقابة الداخلية.

اعتماد دليل إجراءات تنفيذ استراتيجية وأهداف المجموعة، والذي تعده اإلدارة التنفيذية العليا على أن يتضمن تحديد سبل و. 
          وأدوات االتصال السريع مع هيئة قطر لألسواق المالية )»الهيئة«( وغيرها من الجهات الرقابية وسائر األطراف المعنية

           بالحوكمة ومن بينها تسمية مسؤول اتصال.
اعتماد الخطة السنوية للتدريب والتثقيف بالمجموعة على أن تتضمن برامج للتعريف بالمجموعة وأنشطتها وبالحوكمة وفقاً ح. 

           لنظام حوكمة الشركات.
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وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك:  .3.1.2

أ. وضــع سياســة مكتوبــة تنظــم تعــارض المصالــح ومعالجــة حــاالت التعــارض المحتملــة لــكل مــن أعضــاء المجلــس واإلدارة التنفيذيــة العليــا 
ــع األطــراف ذوي  ــالت م ــج عــن التعام ــاءة التصــرف النات ــا، وإس ــة ومرافقه ــتخدام أصــول المجموع ــاءة اس ــك إس ــاهمين ويشــمل ذل والمس

العالقــة.

ب. وضــع نظــام اإلفصــاح الكامــل بمــا يحقــق العدالــة والشــفافية ويمنــع تعــارض المصالــح واســتغالل المعلومــات التــي ال تتــاح للجمهــور، 
علــى أن يتضمــن ذلــك النظــام األساســي الواجــب إتباعهــا عنــد التعامــل فــي األوراق الماليــة مــن قبــل األشــخاص المطلعيــن، وتحديــد فتــرات 
حظــر تــداول هــؤالء فــي األوراق الماليــة للمجموعــة أو أي شــركة مــن مجموعتهــا، فضــال عــن إعــداد قائمــة باألشــخاص المطلعيــن وتحديثهــا، 

وتزويــد الهيئــة والســوق بنســخة منهــا فــور اعتمادهــا أو تحديثهــا.

ج. التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما فيها األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.

ــه  ــد تواج ــي ق ــن المخاطــر الت ــام ع ــد التصــور الع ــن خــالل تحدي ــك م ــبة إلدارة المخاطــر، وذل ــة مناس ــة رقابي ــق أنظم ــن تطبي ــد م د. التأك
ــفافية. ــا بش ــة وطرحه المجموع

هـ. المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في المجموعة.

وضع نظام حوكمة خاص بالمجموعة يتفق مع أحكام نظام حوكمة الشركات واإلشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته  .3.1.3
           وتعديله عند الحاجة.

وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة لعضوية المجلس ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.  .3.1.4

وضــع سياســة مكتوبــة تنظــم العالقــة بيــن أصحــاب المصالــح مــن أجــل حمايتهــم وحفــظ حقوقهــم، ويجــب أن تغطــي هــذه السياســة   .3.1.5
- بوجــه خــاص - اآلتــي:

ــم )11( لســنة 2015  ــة الصــادر رق ــون الشــركات التجاري ــي يقرهــا قان ــة انتهــاك حقوقهــم الت ــي حال ــح ف ــة تعويــض أصحــاب المصال أ. آلي
ــود. ــا العق ــون«(، وتحميه )»القان

آلية تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين المجموعة وأصحاب المصالح. ب. 
آلية مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم. ج. 

قواعد السلوك المهني لإلدارة التنفيذية والعاملين بالمجموعة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية واألخالقية السليمة وتنظم د. 
          العالقة بينهم وبين أصحاب المصالح، وآليات مراقبة تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها.

مساهمة المجموعة االجتماعية. هـ. 
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وضــع السياســات واإلجــراءات التــي تضمــن احتــرام المجموعــة لألنظمــة واللوائــح والتزامهــا باإلفصــاح عــن المعلومــات للمســاهمين   .3.1.6
والدائنيــن وأصحــاب المصالــح اآلخريــن.

توجيــه الدعــوة إلــى جميــع المســاهمين لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة بالطريــق الــذي رســمه القانــون، ويجــب أن تشــتمل الدعــوة   .3.1.7
واإلعــالن علــى ملخــص واٍف عــن جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة متضمنــا البنــد الخــاص بمناقشــة تقريــر الحوكمــة واعتمــاده.

اعتماد الترشيحات الخاصة بالتعيين في وظائف اإلدارة التنفيذية العليا، وخطة التعاقب على إدارتها.  .3.1.8

وضع آلية للتعامل والتعاون مع مقدمي الخدمات المالية، والتحليل المالي، والتصنيف االئتماني وغيرهم من مقدمي الخدمات  .3.1.9
           وجهات تحديد معايير ومؤشرات األسواق المالية لتقديم خدماتهم بسرعة وأمانة وشفافية لكافة المساهمين.

3.1.10. وضع برامج التوعية الالزمة لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة المخاطر بالمجموعة.

3.1.11. اعتمــاد سياســة واضحــة ومكتوبــة تحــدد أســس وطريقــة منــح مكافــآت أعضــاء المجلــس، وحوافــز ومكافــآت اإلدارة التنفيذيــة العليــا 
والعامليــن بالمجموعــة وفقــاً لمبــادئ نظــام حوكمــة الشــركات وبــدون أّي تمييــز علــى أســاس العــرق أو الجنــس أو الديــن، وعرضهــا علــى 

الجمعيــة العامــة ســنوياً إلقرارهــا.

3.1.12. وضع سياسة واضحة للتعاقد مع األطراف ذي العالقة، وعرضها على الجمعية العامة إلقرارها.

3.1.13. وضع أسس ومعايير تقييم أداء المجلس، واإلدارة التنفيذية العليا.

3.2. مسؤوليات المجلس اإلدارة

ــة مــن  ــى معلومــات وافي ــة عل ــه مبني ــة واهتمــام، وأن تكــون قرارات ــة وجدي يجــب أن يــؤدي المجلــس مهامــه بمســؤولية وحســن ني  .3.2.1
ــه. ــوق ب ــن أي مصــدر آخــر موث ــة، أو م اإلدارة التنفيذي

يمثــل عضــو المجلــس جميــع المســاهمين، وعليــه أن يلتــزم بمــا يحقــق مصلحــة المجموعــة ال مصلحــة مــن يمثلــه أو مــن صــوت لــه   .3.2.2
لتعيينــه بالمجلــس.

ــدد  ــا يح ــض، كم ــدة التفوي ــرار وم ــاذ الق ــة، وإجــراءات اتخ ــإلدارة التنفيذي ــا ل ــي يفوضه ــات الت ــس الصالحي ــدد المجل يجــب أن يح  .3.2.3
ــة. ــات المفوض ــتها للصالحي ــن ممارس ــة ع ــر دوري ــة تقاري ــع اإلدارة التنفيذي ــا، وترف ــت فيه ــة الب ــظ بصالحي ــي يحتف ــات الت الموضوع

يجــب علــى المجلــس التأكــد مــن وضــع إجــراءات لتعريــف أعضــاء المجلــس الجــدد بعمــل المجموعــة وبخاصــة الجوانــب الماليــة   .3.2.4
والقانونيــة فضــال عــن تدريبهــم إن لــزم األمــر.

يجــب علــى المجلــس التأكــد مــن إتاحــة المجموعــة المعلومــات الكافيــة عــن شــؤونها لجميــع أعضــاء المجلــس بوجــه عــام وألعضــاء   .3.2.5
المجلــس غيــر التنفيذييــن بوجــه خــاص وذلــك مــن أجــل تمكينهــم مــن القيــام بواجباتهــم ومهامهــم بكفــاءة.
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ال يجــوز للمجلــس إبــرام عقــود القــروض التــي تتجــاوز آجالهــا ثــالث ســنوات، أو بيــع عقــارات المجموعــة، أو رهنهــا، أو إبــراء   .3.2.6
مدينــي المجموعــة مــن التزاماتهــم إال إذا كان مصرحــا لــه بذلــك فــي النظــام األساســي للمجموعــة وبالشــروط الــواردة فيــه، وإذا تضمــن النظــام 
األساســي للمجموعــة أحكامــا فــي هــذا الشــأن، فــال يجــوز للمجلــس القيــام بالتصرفــات المذكــورة إال بــإذن مــن الجمعيــة العامــة، مــا لــم تكــن 

تلــك التصرفــات داخلــة فــي أغــراض المجموعــة.

التزامات أعضاء المجلس  .3.3

يلتزم أعضاء المجلس بما يلي:
االنتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه، وعدم االنسحاب من المجلس إال لضرورة وفي الوقت المناسب.  .3.3.1

إعالء مصلحة المجموعة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح وتقديمها على المصلحة الخاصة.  .3.3.2

إبــداء الــرأي بشــأن المســائل االســتراتيجية للمجموعــة، وسياســتها فــي تنفيــذ مشــاريعها، ونظــم مســاءلة العامليــن بهــا، ومواردهــا،   .3.3.3
والتعيينــات األساســّية، ومعاييــر العمــل بهــا.

مراقبــة أداء المجموعــة فــي تحقيــق أغراضهــا وأهدافهــا، ومراجعــة التقاريــر الخاصــة بأدائهــا بمــا فيهــا التقاريــر الســنوّية ونصــف   .3.3.4
الســنوّية والربعّيــة.

اإلشراف على تطوير القواعد اإلجرائية الخاصة بالحوكمة، والعمل على تطبيقها بالشكل األمثل وفقاً لنظام حوكمة الشركات.  .3.3.5

اســتغالل مهاراتهــم وخبراتهــم المتنوعــة بتنــوع اختصاصاتهــم ومؤّهالتهــم فــي إدارة المجموعــة بطريقــة فعالــة ومنتجــة، والعمــل   .3.3.6
ــح. ــق مصلحــة المجموعــة والشــركاء والمســاهمين وســائر أصحــاب المصال ــى تحقي عل

المشاركة الفعالة في الجمعيات العامة للمجموعة، وتحقيق مطالب أعضائها بشكل متوازن وعادل.  .3.3.7

عــدم اإلدالء بأيــة تصريحــات أو بيانــات أو معلومــات دون إذن كتابــي مســبق مــن الرئيــس أو مــن يفوضــه فــي ذلــك، وعلــى المجلــس   .3.3.8
تســمية المتحــدث الرســمي باســم المجموعــة.

اإلفصاح عن العالقات المالية والتجارية، والدعاوى القضائية التي قد تؤثر سلباً على القيام بالمهام والوظائف الموكلة إليهم.  .3.3.9
ويجوز ألعضاء المجلس طلب رأي مستشار خارجي مستقل على نفقة المجموعة فيما يتعلّق بأّية مسألة تخص المجموعة.

تفويض السلطة  .3.4

بمــا ال يخــل باختصاصــات الجمعيــة العامــة، يتولــى المجلــس جميــع الصالحيــات والســلطات الالزمــة إلدارتهــا؛ ويجــوز لــه تفويــض   .3.4.1
لجانــه فــي ممارســة بعــض صالحياتــه، ولــه تشــكيل لجنــة خاصــة أو أكثــر للقيــام بمهــام محــددة علــى أن ينــص فــي قــرار تشــكيلها علــى طبيعــة 
تلــك المهــام. وتظــل المســؤولية النهائيــة عــن المجموعــة علــى المجلــس وإن شــكل لجانــاً أو فــوض جهــات أو أشــخاصاً آخريــن للقيــام ببعــض 

أعماله.
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على المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة.   .3.4.2

تضارب المصالح / معامالت األطراف ذات الصلة  .3.5

ــم  ــى مصالحه ــاهميها عل ــة ومس ــح المجموع ــة لمصال ــاء األولوي ــس اإلدارة بإعط ــاء مجل ــن أعض ــو م ــكل عض ــي ل ــب االئتمان ــزم الواج ُيل
ــارض. ــدوث تع ــد ح ــخصية عن الش

باإلضافــة إلــى االلتــزام باإلجــراءات والمبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بالمعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة، يجــب علــى عضــو مجلــس اإلدارة 
االمتنــاع عمــا يلــي:

الدخــول فــي معاملــة مــع المجموعــة يكــون فيهــا عضــو مجلــس اإلدارة، أو أحــد أفــراد عائلتــه، أو شــريك تجــاري، أو أي طــرف   .3.5.1
ــة فــي المجموعــة؛ ــه مصلحــة مالي آخــر مرتبــط بشــكل وثيــق مــع عضــو مجلــس اإلدارة و / أو ل

اغتنام الفرصة التي تخص المجموعة ما لم يتم رفض الفرصة أوالً من قبل المجموعة؛  .3.5.2

ــا عــن طبيعــة  ــة، يجــب علــى العضــو المعنــي اإلفصــاح تماًم تضــارب مصالــح، واضــح، ومحتمــل، وفعلــي. فــي مثــل هــذه الحال  .3.5.3
ــس؛ ــت المجل ــى تصوي ــارض عل ــة بالتع ــائل متعلق ــد عــرض أي مس ــد، عن ــت أو التواج ــاع عــن التصوي ــارض، واالمتن التع

ــة أو  ــة الحساس ــات المجموع ــق عــن معلوم ــر الئ ــا غي ــة أو إفصاًح ــات داخلي ــى معلوم ــاًء عل ــداواًل بن ــل ت ــراء يمث ــرار أو إج أي ق  .3.5.4
ــرية؛  الس

أي إجراء أو معاملة ال تتوافق مع القوانين واللوائح ذات الصلة.  .3.5.5

حظر الجمع بين المناصب  .3.6

ال يجــوز ألحــد بشــخصه أو بصفتــه أن يكــون رئيســا للمجلــس أو نائبــا للرئيــس فــي أكثــر مــن شــركتين يقــع مركزيهمــا الرئيســي فــي   .3.6.1
دولــة قطــر، وال أن يكــون عضــواً فــي مجلــس إدارة أكثــر مــن ثــالث شــركات تقــع مراكزهــا الرئيســية فــي دولــة قطــر، وال أن يكــون عضــًوا 
ــا لــإلدارة فــي أكثــر مــن شــركة واحــدة مركزهــا الرئيســي فــي الدولــة، وال أن يجمــع بيــن عضويــة مجلســي إدارة شــركتين تمارســان  منتدًب

نشــاط متجانســاً.

كمــا يحظــر الجمــع بيــن بيــن رئاســة المجلــس وأي منصــب تنفيــذي بالمجموعــة، وال يجــوز للرئيــس أن يكــون عضــواً فــي أي مــن   .3.6.2
لجــان المجلــس المنصــوص عليهــا فــي نظــام حوكمــة الشــركات.

يجــب علــى الرئيــس وأعضــاء المجلــس تقديــم إقــرار ســنوي بأنــه ال يجــوز ألي منهــم الجمــع بيــن الوظائــف المحظــورة وفًقــا للقانــون   .3.6.3
ونظــام حوكمــة الشــركات. يجــب علــى اميــن ســر المجلــس االحتفــاظ بهــذا اإلقــرار فــي ملــف خــاص.
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عضوية مجلس اإلدارة وتكوينه  .4

شروط عضوية مجلس اإلدارة  .4.1

يملــك أعضــاء مجلــس اإلدارة مــا يكفــي مــن المعرفــة والمؤهــالت والمســائل اإلداريــة والخبــرة ذات الصلــة ألداء واجباتهــم بفعاليــة ويجــب 
عليهــم تخصيــص الوقــت الكافــي ألداء ادوارهــم بأمانــة وشــفافية لتحقيــق مصلحــة المجموعــة وتحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا. يجــب علــى عضــو 

مجلــس اإلدارة:

أال يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمتعا باألهلية الكاملة. )أ ( 
أال يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه بعقوبــة جنائيــة، أو فــي جريمــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة، أو فــي جريمــة مــن الجرائــم المشــار  )ب ( 
إليهــا فــي المــادة )40( مــن القانــون رقــم )8( لســنة 2012 بشــأن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، والمادتيــن )334( و )335( مــن القانــون رقــم 
)11( لســنة 2015 بإصــدار قانــون الشــركات التجاريــة، أو أن يكــون ممنوعــا مــن مزاولــة أي عمــل فــي الجهــات الخاضعــة لرقابــة هيئــة 
قطــر لألســواق الماليــة بموجــب المــادة )35 فقــرة 12( مــن القانــون رقــم )8( لســنة 2012 المشــار إليــه، أو أن يكــون قــد قضــي بإفالســه، 

مالــم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره. 

ــن أســهم المجموعــة يحــدده النظــام  ــدد م ــه لع ــخ انتخاب ــن تاري ــاً م ــن بوم ــه أو خــالل ثالثي ــد انتخاب ــكاً عن ــون مســاهماً، ومال أن يك )ت ( 
األساســي، ويجــب ايداعهــا خــالل ســتين يومــاً مــن تاريــخ بــدء العضويــة لــدى جهــة اإليــداع مــع عــدم قابليتهــا للتــداول أو الرهــن أو الحجــز 
إلــى أن تنتهــي مــدة العضويــة ويصــدق علــى ميزانيــة اخــر ســنة ماليــة قــام فيهــا العضــو بأعمالــه، وأن تخصــص لضمــان حقــوق المجموعــة 
والمســاهمين والدائنيــن والغيــر عــن المســؤولية التــي تقــع علــى أعضــاء المجلــس، وإذا لــم يقــدم العضــو الضمــان علــى الوجــه المذكــور بطلــت 

عضويتــه، ويعفــى العضــو المســتقل مــن ذلــك الشــرط.

تركيبة المجلس  .4.2

ــد أو  ــرد واح ــس ف ــى المجل ــيطر عل ــب أال يس ــتقلين، ويج ــن ومس ــر تنفيذيي ــن وغي ــس اإلدارة أعضــاء تنفيذيي ــب أن يضــم مجل يج  .4.2.1
ــراد؛ ــن األف ــة م مجموع

ثلث أعضاء مجلس اإلدارة على األقل من المستقلين، وأن تكون أغلبية األعضاء بالمجلس من غير التنفيذيين؛   .4.2.2

يجوز تخصيص مقعد أو أكثر لتمثيل األقلية وآخر لتمثيل موظفي المجموعة.  .4.2.3

المؤهالت والمتطلبات  .4.3

ــم  ــة مهامه ــرة المناســبة لتأدي ــة والخب ــور اإلداري ــة باألم ــن المعرف ــدر كاف م ــع بق ــس مؤهــالً، ويتمت ــون عضــو المجل يجــب أن يك  .4.3.1
ــا  ــة وأهدافه ــة المجموع ــق مصلح ــا يحق ــفافية بم ــة وش ــكل نزاه ــم ب ــام بعمله ــي للقي ــت الكاف ــص الوق ــم تخصي ــن عليه ــة، ويتعي بصــورة فعال

ــا. وغاياته
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مدة العضوية  .4.4

ستســتمر العضويــة بالتزامــن مــع المــدة التــي يقضيهــا المجلــس وســتكون لمــدة أقصاهــا ثــالث ســنوات قابلــة للتجديــد لمــدة إضافيــة   .4.4.1
واحــدة فقــط. باســتثناء فتــرة المجلــس األولــى، قــد تســتمر لمــدة خمــس ســنوات.

الترشيح  .4.5

يوافق المجلس على تعيين األعضاء بناًء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.  .4.5.1
تتم ترشيحات وتعيينات المجلس وفق إجراءات رسمية وصارمة وشفافة وبما يتماشى مع القواعد واللوائح المعمول بها.  .4.5.2

 

استقالة واستبدال أعضاء المجلس  .4.6

يصبح منصب عضو المجلس شاغراً:  .4.6.1

إذا استقال العضو أو توفى. أ . 
ب .  إذا أصبح الشخص غير قادراً على القيام بأعمال المنصب.

إذا كان الشخص قد تغيب عن ثالثة )3( اجتماعات متتالية، أو أربع اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس أعتبر ت . 
           مستقيالً.

يجــوز ألي عضــو مــن أعضــاء المجلــس االســتقالة مــن عضويــة المجلــس، وذلــك بتســليم إشــعار خطــي لرئيــس المجلــس، وتصبــح   .4.6.2
االســتقالة ســارية المفعــول اعتبــاراً مــن تاريــخ تســليم اإلشــعار، إال إذا حــدد اإلشــعار وقتــاً الحقــاً لتنفيــذ االســتقالة.

فــي حالــة خلــو مقعــد بالمجلــس ألي ســبب مــن األســباب، يقــوم مجلــس اإلدارة بتعييــن عضــو جديــد مــن خــالل لجنــة الترشــيحات   .4.6.3
ــدى المجموعــة. والمكافــآت وضمــن سياســة الترشــيحات ل

المكافآت  .4.7

ــة  ــن لجن ــة م ــا المقدم ــكل التعويضــات والمزاي ــات هي ــا لتوصي ــاع وفًق ــاس كل اجتم ــى أس ــآت عل ــس واألعضــاء مكاف ــى الرئي يتلق  .4.7.1
ــة. ــة العام ــل الجمعي ــن قب ــا م ــة عليه ــآت والموافق ــيحات والمكاف الترش

واجبات الرئيس  .4.8

الرئيــس هــو رئيــس المجموعــة ويمثلهــا لــدى الغيــر وأمــام القضــاء، وهــو المســؤول األول عــن حســن إدارة المجموعــة بطريقــة فعالــة ومنتجــة 
والعمــل علــى تحقيــق مصلحــة المجموعــة والشــركاء والمســاهمين وســائر أصحــاب المصالــح.

تتضمن مهام ومسؤوليات الرئيس على األقل ما يأتي:
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التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل األساسّية بشكل فّعال وفي الوقت المناسب.  .4.8.1

الموافقة على جدول أعمال اجتماعه مع األخذ بعين االعتبار أّية مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء المجلس.  .4.8.2

تشــجيع أعضــاء المجلــس علــى المشــاركة بشــكل جماعــي وفّعــال فــي تصريــف شــؤون المجلــس، لضمــان قيــام المجلــس بمســؤولياته   .4.8.3
بمــا يحقــق مصلحــة المجموعــة.

إتاحة كافة البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات والسجالت الخاصة بالمجموعة وبالمجلس ولجانه ألعضاء المجلس.  .4.8.4

إيجاد قنوات التواصل الفعلّي بالمساهمين والعمل على إيصال آرائهم إلى المجلس.  .4.8.5

ــاءة بيــن أعضــاء  إفســاح المجــال ألعضــاء المجلــس غيــر التنفيذييــن، بصــورة خاصــة، بالمشــاركة الفّعالــة وتشــجيع العالقــات البّن  .4.8.6
ــن. ــر التنفيذيي ــن وغي ــس التنفيذيي المجل

إبقــاء األعضــاء علــى اطــالع دائــم بشــأن تنفيــذ أحــكام نظــام حوكمــة الشــركات، ويجــوز للرئيــس تفويــض لجنــة التدقيــق أو غيرهــا   .4.8.7
فــي ذلــك.

يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، ويجوز للرئيس أن يفوض غيره من أعضاء المجلس في بعض صالحياته.
 

أمين سر المجلس  .4.9

يصــدر المجلــس قــرارا بتســمية أميــن ســر المجلــس، وتكــون األولويــة للحاصليــن علــى شــهادة جامعيــة فــي القانــون أو المحاســبة مــن جامعــة 
معتــرف بهــا أو مــا يعادلهــا، وان تكــون لــه خبــرة ال تقــل عــن ثــالث ســنوات فــي تولــي شــؤون شــركة مدرجــة.

يقوم أمين السر بمعاونة الرئيس وكافة أعضاء المجلس فيما يقومون به من مهام، ويلتزم بتسيير كافة أعمال المجلس ومنها:

تحريــر محاضــر اجتماعــات المجلــس يحــدد بهــا أســماء األعضــاء الحاضريــن والغائبيــن، ويبيــن فيهــا مــا دار باالجتمــاع، ويثبــت   .4.9.1
بهــا اعتراضــات األعضــاء.

قيد قرارات المجلس في السجل المعد لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها.  .4.9.2

قيــد االجتماعــات التــي يعقدهــا المجلــس فــي الســجل المعــد لهــذا الغــرض مسلســلة ومرتبــة وفقــاً لتاريــخ انعقادهــا موضحــاً فيهــا:   .4.9.3
ــاع، واالعتراضــات، إن وجــدت. ــي االجتم ــس ف ــا المجل ــي اتخذه ــرارات الت ــن والق ــن والغائبي األعضــاء الحاضري

ــة  ــي ســجالت ورقي ــه ف ــس ومكاتبات ــة ســجالت ومراســالت المجل ــره وكاف ــه، وتقاري ــس وقرارات ــظ محاضــر اجتماعــات المجل حف  .4.9.4
وإلكترونيــة.
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إرســال الدعــوة ألعضــاء المجلــس، والمشــاركين -إن وجــدوا- مرفقــاً بهــا جــدول األعمــال قبــل التاريــخ المحــدد النعقــاد االجتمــاع   .4.9.5
بأســبوعين علــى األقــل، واســتالم طلبــات األعضــاء بإضافــة بنــد أو أكثــر إلــى جــدول األعمــال وإثبــات تاريــخ تقديمهــا.

التنســيق الكامــل بيــن الرئيــس واألعضــاء، واألعضــاء فيمــا بينهــم، والجهــات المعنيــة وأصحــاب المصالــح بمــا فيهــم المســاهمين   .4.9.6
واإلدارة والموظفيــن.

تمكيــن الرئيــس واألعضــاء مــن الوصــول الســريع إلــى جميــع وثائــق ومســتندات المجموعــة، وكذلــك المعلومــات والبيانــات الخاصــة   .4.9.7
بهــا.

حفــظ إقــرارات أعضــاء المجلــس بعــدم الجمــع بيــن المناصــب المحظــور عليهــم الجمــع بينهــا وفقــاً للقانــون وأحــكام نظــام حوكمــة   .4.9.8
الشــركات.

التأكد من اتباع إجراءات مجلس اإلدارة الصحيحة وتقديم المشورة للمجلس بشأن مسائل حوكمة المجموعة؛ و  .4.9.9

إدارة اإلجراءات التي بموجبها يمكن ألعضاء مجلس اإلدارة، عند اللزوم، الحصول على مشورة مهنية مستقلة   .4.9.10
                     على نفقة المجموعة.

تعيين أو عزل امين سر المجموعة مسألة تخص مجلس اإلدارة.
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عقد االجتماعات  .5

عدد االجتماعات  .5.1

ــة أشــهر  ــل- خــالل الســنة، وال يجــوز أن تنقضــي ثالث ــى األق ــرة كل شــهرين، ســت اجتماعــات -عل ــه م ــس اجتماعات ــد المجل يعق  .5.1.1
دون عقــد اجتمــاع. ويمكــن عقــد االجتمــاع عبــر مكالمــات هاتفيــة أو عبــر الفيديــو، وفــي هــذه الحالــة تعــد المشــاركة فــي هــذه االجتماعــات 

ــاع. ــي االجتم كالحضــور الشــخصي ف
 

الدعوة لعقد االجتماعات وجدول األعمال  .5.2

يجتمــع المجلــس بدعــوة مــن الرئيــس. يجــب علــى الرئيــس دعــوة مجلــس اإلدارة لالجتمــاع بنــاًء علــى طلــب مــن عضويــن علــى   .5.2.1
األقــل. ترســل الدعــوة مصحوبــة بجــدول األعمــال إلــى كل عضــو قبــل أســبوعين علــى األقــل مــن موعــد االجتمــاع؛ يمكــن للعضــو أن يطلــب 

إضافــة بنــد أو أكثــر إلــى جــدول األعمــال.

ــه  ــم مراجعت ــذي تت ــال، وال ــدول األعم ــداد ج ــا بإع ــة العلي ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــس مجل ــع رئي ــيق م ــر بالتنس ــن الس ــوم أمي يق  .5.2.2
ــس اإلدارة. ــى أعضــاء مجل ــه عل ــل توزيع ــس قب ــس المجل ــل رئي ــن قب ــه م ــة علي والموافق

يتشاور رئيس المجلس مع أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول األعمال.  .5.2.3

يوافــق المجلــس علــى جــدول األعمــال بمجــرد انعقــاد اجتمــاع المجلــس. إذا أثــار أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أي اعتــراض   .5.2.4
علــى جــدول األعمــال، يجــب تســجيل هــذا االعتــراض فــي محضــر االجتمــاع.

يحق لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة اقتراح بنود إضافية على جدول األعمال.  .5.2.5

النصاب القانوني  .5.3

ال تكــون اجتماعــات مجلــس اإلدارة صحيحــة إال إذا حضــر أغلبيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة وشــريطة أن يكــون الرئيــس أو نائــب   .5.3.1
الرئيــس حاضــًرا.
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القرارات  .5.4

تصــدر قــرارات المجلــس بأغلبيــة أصــوات الحاضريــن والممثليــن، وعنــد تســاوي األصــوات يرجــح الجانــب الــذي منحــه رئيــس   .5.4.1
ــاع. االجتم

ــذه  ــرار يتخ ــى أي ق ــرض عل ــاك أي عضــو يعت ــى المحضــر، وإذا كان هن ــس عل ــر المجل ــن س ــس اإلدارة وامي ــس مجل ــع رئي يوق  .5.4.2
ــاع. ــي محضــر االجتم ــات اعتراضــه ف ــه إثب ــوز ل ــس، فيج المجل

ويجــوز للمجلــس، فــي حالــة الضــرورة ولدواعــي االســتعجال، إصــدار بعــض قرارتــه بالتمريــر بشــرط موافقــة جميــع أعضائــه كتابــة   .5.4.3
علــى تلــك القــرارات، وعلــى أن تعــرض فــي االجتمــاع التالــي للمجلــس، لتضمينهــا محضــر اجتماعــه.

الحصول على المعلومات  .5.5

يتمتــع مجلــس اإلدارة، أثنــاء أدائــه لمهامــه، بإمكانيــة الوصــول غيــر المقيــد إلــى ســجالت المجموعــة وأي مســتندات أو تقاريــر أو   .5.5.1
مــواد أو معلومــات أخــرى )فيمــا يتعلــق بمهامــه( لــدى أي موظــف أو مستشــار خارجــي للمجموعــة.

محضر االجتماع  .5.6

يجــب االحتفــاظ بمحضــر كل اجتمــاع لمجلــس اإلدارة ويتــم توزيــع هــذه المحاضــر مــع جــدول بنــود العمــل فــي غضــون خمســة )5(   .5.6.1
أيــام عمــل بعــد االجتمــاع المجلــس.

يتم تعيين أمين سر المجلس وتسجيل محاضر كل اجتماع.  .5.6.2

سيتم تقديم إشعارات إلى األطراف المعنية وفًقا للقوانين واللوائح والممارسات المعمول بها.  .5.6.3

وسائل االجتماع  .5.7

قد يجتمع المجلس شخصًيا أو عبر الهاتف أو عبر الفيديو.  .5.7.1

االنابة  .5.8

للعضــو الغائــب أن ينيــب عنــه كتابــة أحــد أعضــاء المجلــس لتمثيلــه فــي الحضــور والتصويــت، علــى أنــه ال يجــوز أن يمثــل العضــو   .5.8.1
الواحــد أكثــر مــن عضــو.
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حل النزاعات  .6

فــي حالــة وجــود أي نــزاع بيــن أعضــاء المجلــس أو اختــالف فــي تفســير قواعــد الميثــاق، يكــون رئيــس مجلــس اإلدارة هــو الســلطة   .6.1.1
الحاكمــة. يجــب أن يكــون قــرار الرئيــس المتخــذ نهائًيــا.

تقييم أداء مجلس اإلدارة  .7

سيجري أعضاء مجلس اإلدارة عملية تقييم األداء الذاتي لتقييم كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة.

نموذج تعديل الُكتيب  .8

التعديل صادر بواسطة
تــم قبــول / رفــض التعديــل 

)*( بواســطة  
تــم قبــول / رفــض التعديــل 

)*( بواســطة  

القسم/األقسام والفقرة/الفقرات 
المقترح تعديلها
أسباب التعديل

نص التعديل المقترح  )يرجى إرفاق صفحات إضافية إن لزم(
أسباب الرفض

تم تحديث النموذج 
اإللكتروني بواسطة

تم توزيع التعديالت بواسطة


