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القسم االول  :مجلس اإلدارة
أوالا :دور مجلس اإلدارة
ٌيعب ٍجيس اإلداسة دوساً سئٍسٍا ً فً اىحىمَت .فَِ ٍسؤوىٍاته اعتَاد استشاتٍجٍت اىَجَىعت،
ووضع اىسٍاست اىتىجٍهٍت ،وتعٍٍِ مباس اىتْفٍزٌٍِ ،واإلششاف عيٍهٌ ،وٍتابعت أدائهٌ ٍتابعت
دقٍقت وٍساءىتهٌ وٍتابعت تطبٍق اىخطط اىتً ٌضعىّها ىسٍش عَو اىَجَىعت ٍتابعت دقٍقت،
وتقذٌش ٍا ٌتقاضىّه ٍِ أٍىاه ،وضَاُ ٍصذاقٍت المجموعة أٍاً ٍالمها وأٍاً اىجهاث اىحنىٍٍت
ألُ اىتساهو فً رىل قذ ٌؤدي اىى اىسيىك غٍش اىقىٌٌ .
ٌتمتع مجلس اإلدارة بؤوسع السلطات الالزمة للقٌام باألعمال التً ٌقتضٌها ؼرض المجموعة ،
وٌكون له فً حدود اختصاصه  ،أن ٌفوض أحد أعضابه فً القٌام بعمل معٌن أو أكثر أو
باالشراؾ على وجه من وجوه نشاط المجموعة .
ثانيا ا :مهام مجلس اإلدارة
-1

-2

-3
-4
-5
-6
-7

ٌجب أن ٌعد مجلس اإلدارة فً كل سنة مالٌة مٌزانٌة المجموعة وبٌان االرباح والخسابر
وبٌان التدفقات المالٌة  ،وتقرٌراً عن نشاط المجموعة ومركزها المالً خالل السنة الماضٌة
 ،والخطط المستقبلٌة للسنة القادمة  ،وٌقوم المجلس بإعداد هذه البٌانات واألوراق فً موعد
ال ٌتجاوز ثالثة أشهر من إنتهاء السنة المالٌة للمجموعة  ،لعرضها علً إجتماع الجمعٌة
العامة للمساهمٌن  ،الذي ٌجب إنعقاده خالل أربعة أشهر علً االكثر من تارٌخ انتهاء السنة
المالٌة للمجموعة.
ٌوجه مجلس اإلدارة الدعوة إلى جمٌع المساهمٌن لحضور اجتماع الجمعٌة العامة بطرٌق
اإلعالن فً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن تصدران باللؽة العربٌة وفً الموقع االلكترونً لسوق قطر
لألوراق المالٌة  .وٌجب أن ٌتم االعالن قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعٌة العامة بـ خمسة
عشر ٌوما ً علً االقل  ،كما ٌجب أن ٌشتمل على ملخص واؾ عن جدول اعمال الجمعٌة
وجمٌع البٌانات واالوراق المشار إلٌها فً المادة السابقة مع تقرٌر مراقبً الحسابات .
وترسل صورة من االعالن الى اإلدارة المختصة فً ذات الوقت الذي ٌرسل فٌه الى
الصحؾ.
ٌجب على مجلس اإلدارة أن ٌوافق على األهداؾ اإلستراتٌجٌة للمجموعة وتعٌٌن المدراء
واستبدالهم  ،وتحدٌد مكافآتهم.
ضمان تقٌد المجموعة بالقوانٌن واللوابح ذات الصلة وبالعقد التؤسٌسً للمجموعة وبنظامها
األساسً .
ٌحق للمجلس تفوٌض بعض صالحٌاته وتشكٌل لجان خاصة بهدؾ اجراء عملٌات محددة.
ضمان حضور أعضاء لجان التعٌٌنات والمكافآت والتدقٌق والمدققٌن الداخلٌٌن وممثلٌن عن
المدققٌن الخارجٌٌن .
وجوب وضع برنامج تدرٌب ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد .

ٌ -8جب على مجلس اإلدارة أن ٌبقً أعضاءه على اطالع مستمرعلى التطورات فً مجال
الحوكمة وٌجوز ان ٌوكل ذلك الى لجنة التدقٌق او لجنة الحوكمة .
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ٌ -9جب أن ٌتضمن نظام المجموعة األساسً اجراءات واضحة إلقالة اعضاء مجلس اإلدارة
فً حال تؽٌبهم عن اجتماعات المجلس.
-11

ٌجب أن ٌضع مجلس اإلدارة تحت تصرؾ المساهمٌن  ،إلطالعهم الخاص قبل انعقاد

الجمعٌة العامة التً تدعى للنظر فً مٌزانٌة المجموعة وٌقدم تقرٌر مجلس اإلدارة بثالثة
أٌام علً االقل  ،كشفا ً تفصٌلٌا ً ٌتضمن البٌانات التالٌة :
أ -جمٌع المبالػ التً حصل علٌها ربٌس مجلس إدارة المجموعة  ،وكل عضو من أعضاء هذا
المجلس فً السنة المالٌة  ،من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس
اإلدارة وبدل عن المصارٌؾ  ،و كذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفا ً فنٌا ً أو إدارٌا ً أو
فً مقابل أي عمل فنً أو إداري أو استشاري أداه للمجموعة .
ب -المزاٌا العٌنٌة التً ٌتمتع بها ربٌس مجلس اإلدارة  ،وكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة
فً السنة المالٌة .
ت -المكافؤت التً ٌقترح مجلس اإلدارة توزٌعها علً أعضاء مجلس اإلدارة .
ث -المبالػ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الحالٌٌن والسابقٌن كمعاش أو
إحتٌاطً أو تعوٌض عن إنتهاء الخدمة .
ج -العملٌات التً ٌكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو المدٌرٌن مصلحة تتعارض مع مصلحة
المجموعة
ح -المبالػ التً أنفقت فعالً فً سبٌل الدعاٌة بؤي صورة كانت مع التفصٌالت الخاصة بكل مبلػ
.التبرعات مع بٌان الجهة المتبرع لها ومسوؼات التبرع وتفصٌالته  ،وبالنسبة للبنوك
وؼٌرها من شركات اإلبتمان ٌ ،جب أن ٌرفق بهذا الكشؾ تقرٌر من مراقب الحسابات
ٌقرر فٌه أن القروض النقدٌة أو اإلعتمادات أو الضمانات التً تكون قد قدمتها أي منها
لربٌس أو أعضاء مجلس إدارتها خالل السنة المالٌة  ،قد تمت دون إخالل بؤحكام المادة
(  ) 109من هذا القانون  ،وٌجب أن ٌوقع الكشؾ التفصٌلً المشار إلٌه ربٌس مجلس
اإلدارة وأحد األعضاء  ،وٌكون ربٌس وأعضاء مجلس اإلدارة مسبولٌن عن تنفٌذ أحكام
هذه المادة  ،وعن صحة البٌانات الواردة فً جمٌع االوراق التً نصت علً إعدادها .
ثالثا :محظورات على مجلس اإلدارة
 -1الٌجوز لربٌس مجلس اإلدارة أو عضو المجلس أن ٌشترك فً أي عمل من شؤنه منافسة
المجموعة أو أن ٌتاجر لحساب الؽٌر فً أحد فروع النشاط الذي تزاوله المجموعة وإال
كان للمجموعة أن تطالبه بالتعوٌض أو أن تعتبر العملٌات التً باشرها قد أجرٌت
لحسابها.
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الٌجوز أن ٌكون لربٌس مجلس اإلدارة أو أحد أعضابه أو أحد المدٌرٌن أي مصلحة
مباشرة أو ؼٌر مباشرة فً العقود والمشارٌع واالرتباطات التً تتم لحساب المجموعة.
وٌستثنً من ذلك أعمال المقاوالت والمناقصات العامة التً ٌسمح فٌها لجمٌع المتنافسٌن
باالشتراك فً العروض علً قدم المساواة  .فإذا كان العرض األنسب مقدما ً من أحد
المذكورٌن فً الفقرة السابقة  ،فٌجب أن توافق الجمعٌة العامة العادٌة علً ذلك  ،وتجدد
هذه الموافقة سنوٌا ً إذا كانت تلك العقود واالرتباطات ذات طبٌعة دورٌة ومتجددة .وكل
من ٌخالؾ ذلك ٌعزل من منصبه أو وظٌفته فً المجموعة .
ٌمنع القٌام بؤي عمل ٌإدي الى منح قرض شخصً تفضٌلً عندما ال تمنح قروض مماثلة
أو شروط مماثلة للجمهور .
ٌحظر علً ربٌس وأعضاء مجلس إدارة المجموعة أو العاملٌن فٌها أن ٌستؽل أي منهم ما
وقؾ علٌه من معلومات بحكم عضوٌته أو وظٌفته فً تحقٌق مصلحة له أو لزوجته أو
ألوالده أو ألحد من أقاربه حتً الدرجة الرابعة نتٌجة التعامل فً األوراق المالٌة
للمجموعة  ،كما الٌجوز أن ٌكون ألي منهم مصلحة مباشرة أو ؼٌر مباشرة مع أي جهة
تقوم بعملٌات ٌراد بها إحداث تؤثٌر فً أسعار األوراق المالٌة التً أصدرتها المجموعة.
ال ٌجوز لربٌس وأعضاء مجلس اإلدارة اإلستٌالء على فرصة هً حق للمجموعة اال اذا
عرضت الفرصة اوال على المجموعة ورفضتها هذه األخٌرة .
الٌجوز لربٌس أو أعضاء مجلس إدارة أو موظفً أي شركة مقٌدة :
أ -استؽالل معلوماتهم الداخلٌةالمتعلقة بالمجموعة لمتاجرة باوراقها المالٌة بهدؾ
تحقٌق أي نفع لهم أو للؽٌر .
ب -إفشاء المعلومات التً قد تإثر علً تداول أو أسعار األوراق المالٌة مالم ٌتم إعالم
السوق مسبقا ً .
ت -القٌام بؤنشطة تنافس المصالح المالٌة للمجموعة بما فً ذلك اإلنخراط فً عمل
منافس ؼٌر أن هذه الفقرة ال تمنع أي طرؾ معنً من امتالك أقل من  % 10فً
شركة مدرجة فً المجموعة أو الحاالت التً ٌكون فٌها التضارب علنٌا وموافقا
علٌه صراحة وفقا ألحكام القانون والقواعد واللوابح .
ث -عدم جواز قٌام ربٌس مجلس اإلدارة أو عضو المجلس بالتجارة لحساب الؽٌر فً
أحد فرع النشاط الذي تزاوله المجموعة .

الجزاء المترتب علً مخالفة ذلك ٌ -:ترتب علً مخالفة ذلك بطالن التصرؾ دون اخالل بحق
المجموعة فً مطالبة المخالؾ عند االقتضاء .
كما الٌجوز ألي منهم مصلحة مباشرة أو ؼٌر مباشرة مع أي جهة تقوم بعملٌات ٌراد بها
إحداث تؤثٌر فً اسعار األوراق المالٌة التً اصدرتها المجموعة .
القٌود التً ترد علً عضوٌة مجلس اإلدارة واالستثناءات
فٌما عدا ممثلً الدولة فً شركات المساهمة أو األشخاص الذٌن ٌملكون (  ) %10علً األقل
من أسهم رأسمال هذه الشركات فإنه:
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أ -ال ٌجوز ألحد بصفته الشخصٌة أو بصفته ممثالً ألحد األشخاص االعتبارٌٌن أن ٌكون
عضواً فً مجلس إدارة أكثر من ثالث شركات مساهمة مراكزها الربٌسٌة فً الدولة
( باستثناء االشخاص الذٌن ٌملكون ()%10علً االقل من أسهم راس مال هذه الشركات )،
وال أن ٌكون ربٌسا ً لمجلس اإلدارة أو ناببا ً فً أكثر من شركتٌن مركزٌهما الربٌسٌن فً
الدولة .
ب -وفً جمٌع األحوال الٌجوز ألحد سواء بصفته الشخصٌة أو بصفته ممثالً ألحد االشخاص
االعتبارٌه أن ٌكون عضواً منتدبا ً لإلدارة فً أكثر من شركة واحدة مركزها الربٌسً فً
الدولة  ،أو أن ٌجمع بٌن العضوٌة فً مجلسً إدراتً شركتٌن ذاتً نشاط متجانس  ،وتبطل
عضوٌة من ٌخالؾ ذلك فً مجلس إدارت الشركات التً تزٌد علً النصاب المقرر فً هذه
المادة وفقا ً لتسلسل التارٌخً للعضوٌة  ،وعلٌه أن ٌرد إلى المجموعة أو الشركات التً
بطلت عضوٌته فٌها ما قبضه منها .
رابعا :اجتماعات مجلس اإلدارة
ٌ -1جب على المجلس أن ٌعقد اجتماعاته بشكل منتظم ( 6اجتماعات فً السنة الواحدة
على األقل )
ٌ -2جتمع المجلس بناء على دعوة ربٌسه أو بناء على طلب خطً ٌقدمه عضوان من
أعضابه وٌجب ارسال الدعوة لكل عضو من أعضابه قبل اسبوع على األقل من تارٌخ
اإلجتماع مع جدول األعمال  ،وٌحق لكل عضو من األعضاء اضافة أي بند على جدول
األعمال
 -3ال ٌكون االجتماع صحٌحا ً إال بحضور نصؾ األعضاء علً األقل  .بشرط أن الٌقل
عدد الحاضرٌن عن ثالثة  ،ما لم ٌنص نظام المجموعة علً عدد أو نسبة أكبر .
 -4ال ٌجوز أن ٌنقضً شهران كامالن دون عقد إجتماع للمجلس .
 -5ال ٌجوز التصوٌت بطرٌقة المراسلة .
 -6للعضو الذي لم ٌوافق علً أي قرار اتخذه المجلس أن ٌثبت اعتراضه فً محضر
االجتماع .
خامسا :ما ٌخص محاضر اجتماع مجلس اإلدارة
ٌكون اثبات محاضر االجتماعات فً السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة  ،وفً صفحات
متتابعة دون كشط أو تحشٌر .
وٌكون الموقعون علً المحاضر مسإولٌن عن صحة ما ورد بها من وقابع وعن مطابقتها لما
نص علٌه القانون ونظام المجموعة .
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وٌجب أن تكون صفحات السجل مرقمة بالتسلسل  .وٌتعٌن قبل إستعماله أن تختم كل ورقة منها
بخاتم اإلدارة المختصة وتوقع من الموظؾ المختص .
وٌثبت الموظؾ المختص فً صدر السجل ترقٌم صفحاته وختمها وتوقٌعها قبل استعماله .
وال ٌجوز ختم سجل جدٌد إال بعد تقدٌم السجل السابق لإلدارة المختصة لٌإشر علٌه الموظؾ
المختص بإقفاله .

القسم الثانً :رئٌس مجلس اإلدارة
أوال  :مسإولٌات رئٌس مجلس اإلدارة
-1

-2
-3
-4
-5
-6

ٌكون ربٌس مجلس اإلدارة مسإوال عن حسن سٌر عمل مجلس اإلدارة بطرٌقة مناسبة
وفعالة بما فً ذلك حصول أعضاء مجلس اإلدارة على المعلومات الكاملة والصحٌحة فً
الوقت المناسب .
ٌضمن الربٌس التواصل الفعلً مع المساهمٌن وإٌصال آرابهم الى مجلس اإلدارة .
السماح ألعضاء المجلس ؼٌر التنفٌذٌٌن بالمشاركة الفعالة وتشجٌع العالقات بٌن أعضاء
المجلس التنفٌذٌٌن وؼٌر التنفٌذٌٌن .
ضمان اجراء تقٌٌم سنوي ألداء المجلس .
لربٌس مجلس اإلدارة أن ٌفوض بعض صالحٌاته لؽٌره من أعضاء المجلس .
ٌحل نابب الربٌس محل الربٌس عند ؼٌابه .

ثانٌا  :محظورات على رئٌس مجلس اإلدارة
ٌ -1منع على ربٌس مجلس اإلدارة أن ٌكون عضوا فً أي من لجان المجلس المنصوص
علٌها فً نظام الحوكمة .
 -2ال ٌجوز أن ٌتولى شخص واحد منصبً الربٌس والمدٌر العام فً آن واحد  ،وٌجب أن
ٌكون الفصل بٌن المنصبٌن واضحا .
 -3وجوب عدم التفرد باتخاذ القرارات داخل المجموعة من قبل أٌا كان .
ثالثا:عزل رئٌس المجلس أو أحد االعضاء
ٌجوز للجمعٌة العامة عزل ربٌس مجلس اإلدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبٌن بنا ًء علً
اقتراح صادر من مجلس اإلدارة باألؼلبٌة المطلقة  ،أو بناء علً طلب موقع من عدد من
المساهمٌن ٌملكون ما الٌقل علً ربع رأس المال المكتتب به .وفً هذه الحالة األخٌرة ٌجب
علً ربٌس المجلس أن ٌدعو الجمعٌة العامة إلً االنعقاد خالل عشرة أٌام من تارٌخ طلب
العزل .وإال قامت اإلدارة المختصة بتوجٌه الدعوة .

القسم الثالث  :أمٌن سر المجلس ( سكرتٌر المجموعة )
دور أمٌن سر المجلس ٌ :عٌن المجلس أمٌن سر للمجلس تتضمن مهامه تسجٌل وتنسٌق وحفظ
جمٌع محاضر اجتماعات المجلس وسجالته ودفاتره والتقارٌر التً ترفع من المجلس والٌه كما
ٌتعٌن علٌه وتحت اشراؾ الربٌس تؤمٌن حسن اٌصال وتوزٌع المعلومات والتنسٌق فٌما بٌن
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أعضاء المجلس وبٌن المجلس وأصحاب المصالح اآلخرٌن بالمجموعة بما فٌهم المساهمٌن
واإلدارة .
على أمٌن سر المجلس أن ٌتؤكد من أن أعضاء المجلس ٌمكنهم الوصول الى كل محاضر
اإلجتماعات والمعلومات والوثابق والسجالت المتعلقة بالمجموعة بشكل كامل وسرٌع .
ٌجب أن ٌتمكن جمٌع أعضاء مجلس اإلدارة من اإلستفادة من خدمات أمٌن سر المجلس
ومشورته .
ال ٌجوز تعٌٌن أمٌن سر المجلس أو فصله اال بقرار صادر عن مجلس اإلدارة.
ٌفضل أن ٌكون أمٌن سر المجلس عضوا فً هٌبة محاسبٌن محترفٌن أو عضوا فً هٌبة أمناء
سر شركات معتمدة أو محامٌا أو ٌحمل شهادة من جامعة معترؾ بها .

القسم الرابع  :أعضاء مجلس اإلدارة
اوال  :تشكٌل مجلس اإلدارة
ٌتولً إدارة المجموعة المساهمة مجلس إدارة منتخب ٌ ،حدد النظام األساسً للمجموعة طرٌقة
تكوٌنه وعدد أعضابه ومدة العضوٌه فٌه  ،علً أال ٌقل عدد أعضابه عن خمسة والٌزٌد على
أحد عشر  ،والتزٌد مدة العضوٌة فٌه علً ثالث سنوات .
وٌجوز إعادة إنتخاب العضو أكثر من مرة  ،مالم ٌنص نظام المجموعة علً خالؾ ذلك
ولعضو مجلس اإلدارة أن ٌنسحب من المجلس بشرط أن ٌكون ذلك فً وقت مناسب وإال كان
مسإوالً قبل المجموعة.
ٌحدد تشكٌل المجلس فً نظام المجموعة األساسً وٌجب ان ٌتضمن المجلس أعضاء تنفٌذٌٌن
وأعضاء ؼٌر تنفٌذٌٌن وأعضاء مستقلٌن  ،وذلك بهدؾ ضمان عدم تحكم شخص واحد او
مجموعة صؽٌرة فً قرارات المجلس .
ٌجب ان ٌكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة على األقل أعضاء مستقلٌن  ،وٌجب ان تكون أكثرٌة
األعضاء أعضاء ؼٌر تنفٌذٌٌن .
ٌتعٌن على أعضاء مجلس اإلدارة التمتع بالدراٌة والخبرة المناسبتٌن لتؤدٌة مهامهم بصورة فعالة
بما فٌها مصلحة المجموعة  ،كما ٌتعٌن علٌهم إعطاء الوقت واالهتمام الكافٌٌن لمهمتهم
كؤعضاء فً مجلس اإلدارة .
ثانٌا :طرٌقة االنتخاب
ٌنتخب مجلس اإلدارة باالقتراع السري ربٌسا ً وناببا ً للربٌس لمدة سنة ما لم ٌحدد نظام
المجموعة مدة أخري الٌجوز أن تزٌد علً ثالث سنوات .
وٌجوز لمجلس اإلدارة أن ٌنتخب باإلقتراع السري عضوا منتدبا ً لإلدارة أو أكثر  ،وٌكون لهم
حق التوقٌع عن المجموعة مجتمعٌن أو منفردٌن حسب قرار المجلس .
ثالثا  :إستثناء – تعٌٌن المجلس األول
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تنتخب الجمعٌة العامة أعضاء مجلس اإلدارة بالتصوٌت السري  .واستثناء من ذلك ٌجوز أن
ٌكون أول مجلس اإلدارة بالتعٌٌن عن طرٌق المإسسٌن  ،وأال تتجاوز مدته خمس سنوات .
رابعا :شغور مركز عضو مجلس اإلدارة
إذا شؽر مركزعضو مجلس اإلدارة شؽله من كان حابزاً ألكثر االصوات من المساهمٌن الذٌن
لم ٌفوزوا بعضوٌة مجلس اإلدارة  ،وإذا قام به مانع شؽله من ٌلٌه  ،وٌكمل العضو الجدٌد مدة
سلفه فقط  ،وأما إذا بلؽت المراكز الشاؼرة ربع المراكز األصلٌة فإنه ٌتعٌن علً مجلس اإلدارة
توجٌه دعوة إلً الجمعٌة العامة لتتجمع خالل شهرٌن من تارٌخ خلو أخر مركز النتخاب من
ٌشؽل المراكز الشاؼرة .
خامسا :تقدٌم قائمة مفصله بؤعضاء مجلس اإلدارة
علً كل شركة أن تقدم للوزارة سنوٌا ً قابمة مفصلة  ،ومعتمدة من ربٌس مجلس اإلدارة بؤسماء
ربٌس وأعضاء مجلس اإلدارة وصفاتهم وجنسٌاتهم  ،وٌجب علً المجموعة إخطار الوزارة
بكل تؽٌر ٌطرأ علً هذه القابمة بمجرد حصوله .
سادسا :واجبات أعضاء مجلس اإلدارة
ٌدٌن كل عضو فً مجلس اإلدارة للمجموعة بواجبات العناٌة واإلخالص والتقٌد بالسلطة
المإسسٌة كما هً محددة فً القوانٌن واللوابح ذات الصلة بما فٌها هذا النظام ومٌثاق المجلس .
ٌتعٌن على أعضاء مجلس اإلدارة العمل دابما على أساس معلومات واضحة وبحسن نٌة
وبالعناٌة واالهتمام الالزمٌن ولمصلحة المجموعة والمساهمٌن كافة .
ٌتعٌن على أعضاء مجلس اإلدارة العمل بفاعلٌة لإللتزام بمسإولٌاتهم تجاه المجموعة  ،كما أن
من واجبات اعضاء مجلس اإلدارة :
 -1العناٌة واإلخالص والتقٌد بالسلطة المإسسٌة
 -2العمل على أساس معلومات واضحة وبحسن نٌة وباإلهتمام الالزم لمصلحة المجموعة
والمساهمٌن
ٌ -3جب أن ٌتمتع أعضاء مجلس اإلدارة بالدراٌة والخبرة لتؤدٌة مهامهم بصورة فعالة .
سابعا  :غٌاب عضو مجلس اإلدارة عن الحضور
إذ تؽٌب عضو مجلس اإلدارة عن حضور ثالثة اجتماعات متتالٌة للمجلس  ،أو خمسة
اجتماعات ؼٌر متتالٌة دون عذر ٌقبله المجلس  ،اعتبر مستقٌالً .
ثامنا  :دعوى المسإولٌة على أعضاء مجلس اإلدارة
 إن ربٌس وأعضاء مجلس اإلدارة مسإولون بالتضامن عن تعوٌض المجموعة والمساهمٌنوالؽٌر عن الضرر الذي ٌنشؤ عن أعمال الؽش  ،أو إساءة إستعمال السلطة  ،أو مخالفة
أحكام هذا القانون  ،أو النظام االساسً للمجموعة  ،وعن الخطؤ فً اإلدارة  ،وٌقع باطالً
كل شرط ٌقضً بؽٌر ذلك .
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 تقع مسإولٌة مجلس اإلدارة علً جمٌع األعضاء إذا نشؤ الخطؤ عن قرار صدر باجماعهم .أما القرارات التً تصدر باألؼلبٌة فال ٌسؤل عنها المعترضون متً أثبتوا إعتراضهم كتابة
فً محضر اإلجتماع  ،وال ٌعتبر الؽٌاب عن حضور االجتماع الذي صدر فٌه القرار سببا ً
لإلعفاء من المسبولٌة إال إذا أثبت عدم علم العضو الؽابب بالقرار  ،أو عدم تمكنه من
االعتراض علٌه بعد علمه به .
 للمجموعة أن ترفع دعوى المسإولٌة على أعضاء مجلس اإلدارة بسبب األخطاء التً تنشؤعن أضرار المجموع المساهمٌن خالل خمس سنوات من تارٌخ حدوث الخطؤ أو التقصٌر .
 تقرر الجمعٌة العامة العادٌة رفع هذه الدعوى وتعٌٌن من ٌنوب عن المجموعة فً مباشرتها إذا كانت المجموعة تحت التصفٌة تولى المصفً رفع الدعوى بنا ًء علً قرار من الجمعٌةالعامة .
 لكل مساهم أن ٌرفع الدعوى منفرداً فً حالة عدم قٌام المجموعة برفعها  ،إذا كان من شؤنالخطؤ إلحاق ضرر خاص به كمساهم  ،علً أن ٌخطر المجموعة بعزمه علً رفع الدعوى
 ،وٌقع باطال كل شرط فً نظام المجموعة ٌقضً بؽٌر ذلك .
 الٌترتب علً أي قرار ٌصدر من الجمعٌة العامة بإبراء ذمة مجلس اإلدارة سقوط دعوىالمسبولٌة ضد أعضاء مجلس اإلدارة بسبب األخطاء التً وقعت منهم أثناء تنفٌذ مهمتهم ،
وإذا كان الفعل الموجب للمسبولٌة قد عرض علً الجمعٌة العامة وصادقت علٌه فإن
دعوى المسبولٌة تسقط بمضً خمس سنوات من تارٌخ إنعقاد تلك الجمعٌة  ،ومع ذلك إذا
كان الفعل المنسوب إلً أعضاء مجلس اإلدارة ٌكون جرٌمة جنابٌة فال تسقط الدعوى إال
بسقوط الدعوى العامة .
تاسعا  :ترشٌح وتعٌٌن أعضاء مجلس اإلدارة – لجنة الترشٌحات
ٌجب أُ ٌتٌ تششٍح وتعٍٍِ أعضاء ٍجيس اإلداسة وفقا إلجشاءاث سسٍَت صاسٍت وشفافت .
ٌجب أُ ٌضٌ ٍجيس اإلداسة أعضاء تْفٍزٌٍِ وأعضاء غٍش تْفٍزٌٍِ ( أغيبٍت األعضاء )
وأعضاء ٍستقيٍِ (ثيث األعضاء) بهذف ضَاُ عذً تحنٌ شخص واحذ فً قشاساث المجموعة.
فقرة أولى :لجنة الترشٌحات
تشكٌلها ٌ :جب على مجلس اإلدارة أن ٌقوم بإنشاء لجنة ترشٌحات ٌرأسها عضو مستقل من
أعضاء المجلس .
تتؤلؾ هذه اللجنة من أعضاء مستقلٌن من أعضاء المجلس(ثالثة على األقل) .
عملها  :تقترح هذه اللجنة تعٌٌن أعضاء المجلس وإعادة ترشٌحهم لإلنتخاب بواسطة الجمعٌة
العامة (وال ٌعنً الترشٌح بواسطة هذه اللجنة حرمان أي مساهم فً المجموعة من حقه فً
الترشح)
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واجباتها ٌ :تعٌن على لجنة الترشٌحات عند تشكٌلها اعتماد ونشر اطار عملها بشكل ٌبٌن
سلطتها ودورها .
دورها  :اجراء تقٌٌم ذاتً سنوي ألداء المجلس .
فقرة ثانٌة  :المبادئ اإلرشادٌة لترشٌح أعضاء مجلس اإلدارة
ٌجب أن تؤخذ هذه الترشٌحات بعٌن اإلعتبار قدرة المرشحٌن على اعطاء الوقت الكافً للقٌام
بواجباتهم كؤعضاء فً المجلس باإلضافة الى مهاراتهم ومعرفتهم وخبرتهم ومإهالتهم المهنٌة
والتقنٌة واألكادٌمٌة وشخصٌتهم".
الشروط الدائمة :
ٌتعٌن على أي شركة أو شخص معٌن كعضو فً مجلس اإلدارة أو مرشح لٌكون عضواً فً
مجلس اإلدارة االستمرار فً التقٌّد بهذه المبادئ اإلرشادٌة .
كما ٌشترط أن ٌتوفر فً المرشح لعضوٌة المجلس التالً:
أ -أن ال ٌقل عمره عن واحد وعشرون عاما
ب -أن ٌكون مالكا ً لعدد من أسهم المجموعة ٌحدده النظام األساسً ٌ ،خصص لضمان حقوق
المجموعة والمساهمٌن والدابنٌن والؽٌر عن المسبولٌة التً تقع علً أعضاء مجلس اإلدارة
 ،وٌجب إٌداع هذه األسهم خالل ستٌن ٌوما ً من تارٌخ بدء العضوٌة فً أحد البنوك المعتمدة
 ،وٌستمر إٌداعها مع عدم قابلٌتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلً أن تنتهً مدة العضوٌة
وٌصدق علً مٌزانٌة أخر سنة مالٌة قام فٌها العضو بؤعماله  ،وإذا لم ٌقدم العضو الضمان
علً الوجه المذكور بطلت عضوٌته .
 -1المالءة المالٌة ()Fitness
من الواجب أن ٌتمتع المرشح الى عضوٌة مجلس اإلدارة بالمالءة المالٌة  ،حٌث ال تعتبر لجنة
الترشٌحات أي شخص ملٌبا مالٌا (الشخص الملًء هو الشخص الذي ٌتمتع بالمتانة المالٌة) فً
الحاالت التالٌة :
فً حالة الشخص الطبٌعً :إذا كان معسرا او مفلسا ولم ٌرد اعتباره او إذا كان ٌواجه
إجراءات االفالس او مفلسا رد اعتباره فً ؼضون السنوات الثالث الماضٌة .
فً حال الشركة  :إذا كانت المجموعة خاضعة للحراسة القضابٌة أو كانت عاجزة عن تسدٌد
دٌن محكوم علٌها به أو كانت عاجزة عن الوفاء بؤي متطلبات مالٌة رقابٌة تنطبق علٌها
 -2تقٌٌم المالءمة ()Properness
من الواجب أن ٌتمتع المرشح الى عضوٌة مجلس اإلدارة بالمهارة والمعرفة والخبرة الضرورٌة
لتؤدٌة واجباته  ،فتعتبر لجنة الترشٌحات شخص ما ؼٌر مالبم (الشخص المالئم فهو الشخص الذي
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ٌجوز االعتماد علٌه النه ٌتمتع بصفات شخصٌة محمودة مثل الجدارة المهنٌة والنزاهة والسمعة

الحسنة) فً

الحاالت التالٌة :
فً حالة الشخص الطبٌعً :إذا لم ٌكن سلٌم العقل أو اذا برهن عن عدم جدارته أو اهماله أو
سوء ادارته  .وٌثبت هذا االمر إذا خضع الشخص إلجراءات محاسبة من قبل هٌبة مهنٌة او
تجارٌة أو رقابٌة أو إذا صرؾ من العمل او طلب منه اإلستقالة من منصبه او وظٌفته بسبب
إهماله أو عدم جدارة أو سوء إدارة .
فً حالة الشركة  :إذا كان لدى المجموعة أعضاء مجلس إدارة أو موظفٌن مسإولٌن أو
مساهمٌن كبار أو مراقبٌن ال ٌستوفون المتطلبات المنصوص علٌها فً هذا المٌثاق  .وتعتقد
لجنة الترشٌحات أن جمٌع األشخاص الذٌن لهم عالقة بإدارة المجموعة أو السٌطرة علٌها ٌجب
أن ٌتمتعوا باألمانة والعدالة .
 إذا لم تبرهن المجموعة عن جدارتها النجاز النشاطات الخاضعة للرقابة بفعالٌة . إذا كانت المجموعة ال تملك المقومات االساسٌة وأنظمة الرقابة الداخلٌة إلدارة المخاطربفاعلٌة ولتفادي تضارب المصالح ولتؤمٌن تدقٌق مناسب .
 -3السمعة والشخصٌة والمصداقٌة والسالمة المالٌة
تعتبر لجنة الترشٌحات شخص ما ؼٌر مالبم فً الحاالت التالٌة :
فً حالة الشخص الطبٌعً  - :إذا كان سًء السمعة او ؼٌر جدٌر بالثقة .
 إذا ثبت بموجب حكم من محكمة او سلطة مختصة أنه ارتكب فعال مخالفا للقانون . إذا أدٌن بجرم او اتهم جنابٌا بتهم تتعلق مباشرة بالمالءمة . إذا خضع لعقوبات او إلجراءات تؤدٌبٌة او أعلن فقدانه االهلٌة من قبل أي هٌبة مهنٌة اورقابٌة تتعلق بؤي تجارة أو عمل او مهنة .
 اذا منع من ممارسة مهنة او فرضت علٌه قٌود ممارسة أي تجارة او عمل او مهنة تتطلبرخصة محددة او تسجٌال معٌنا او أي إذن بموجب القانون .
 إذا أعلنت محكمة مختصة عدم أهلٌة لٌكون عضو مجلس إدارة اذا اعتبرته هٌبة قطر لالسواق المالٌة او أي هٌبة رقابٌة أخرى مسإوال عن سوء سلوك فًالسوق أو إذا خالؾ أي قواعد ومبادئ إرشادٌة نصت علٌها هٌبة قطر لالسواق المالٌة او
هٌبة رقابٌة أخرى او أي سوق أوراق مالٌة ذات صلة فً قطر او خارج قطر ( عند
االقتضاء) .
 إذا كان عضو مجلس إدارة او مساهما كبٌرا او مدٌرا فً شركة او مإسسة :أ -تم إٌقاؾ نشاطها (لٌس وفقا لقرار إرادي ألسباب ال تتعلق باالعسار المالً) او كانت ؼٌر
ملٌبة أو خاضعة للحراسة القضابٌة او للوالٌة على االموال .
ب -أدٌنت بالؽش .
ت -لم تؾ بكل التزاماتها تجاه الزبابن او أموال التعوٌض الموضوعة لحماٌة المستثمرٌن او
أموال الضمان بٌن األعضاء .
ث -إذا كان شرٌكا فً صلح واق او دخل فً أي شكل من أشكال المصالحة مع أي دابن بسبب
مبلػ كبٌر من المال .
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فً حالة الشركة - :إذا كانت سٌبة السمعة او ؼٌر جدٌرة بالثقة او فاقدة المصداقٌة او كانت
تفتقر الى السالمة المالٌة  .تإخذ بعٌن االعتبار المسابل الموصوفة فً الفقرة د – -4-3-2- 1
 8-7-6-5أعاله .
إذا وجه الٌها طلب حل .
عاشرا  :مكافؤة أعضاء مجلس اإلدارة – لجنة المكافآت
لجنة المكافآت
ٌجب على مجلس اإلدارة ان ٌنشا لجنة مكافآت تتؤلؾ من ثالثة أعضاء على األقل ؼٌر
تنفٌذٌٌن تكون ؼالبٌتهم من المستقلٌن (ؼٌر واضحة )
واجباتهاٌ :تعٌن على لجنة المكافآت عند تشكٌلها اعتماد ونشر اطار عملها بشكل ٌبٌن دورها
ومسإولٌتها األساسٌة
دورها :تحدٌد سٌاسة المكافآت فً المجموعة بما فً ذلك المكافآت التً ٌتقاضاها الربٌس وكل
أعضاء المجلس واإلدارة التنفٌذٌة العلٌا  ،وعرض هذه المكافآت على المساهمٌن فً جمعٌة
عامة للموافقة علٌها وٌجب عرضها على الجمهور .
ٌجوز أن تتضمن المكافآت قسما ثابتا وقسما مرتبطا باألداء ٌرتكز على اداء المجموعة على
المدى الطوٌل .
ٌبٌن نظام المجموعة طرٌقة تحدٌد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ،وٌجوز أن تكون هذه المكافؤة
نسبة معٌنة من األرباح ال تزٌد على ( )%01من الربح الصافً بعد خصم االحتٌاطٌات
واالستقطاعات القانونٌة وتوزٌع ربح ال ٌقل عن ( )%5من رأس مال المجموعة المدفوع على
المساهمٌن.
وٌجوز النص فً نظام المجموعة على حصول أعضاء مجلس اإلدارة على مبلػ مقطوع فً
حالة عدم تحقٌق المجموعة أرباحا ً وٌشترط فً هذه الحالة موافقة الجمعٌة العامة ،وللوزارة أن
تضع حداً أعلى لهذا المبلػ.
حادي عشر  :عضو مجلس اإلدارة المستقل
عضو مجلس اإلدارة المستقل هو العضو الذي ال ٌكون خاضعا ألي تؤثٌر ٌحد من قدرته على
النظر فً أمور المجموعة ومناقشتها واتخذا قرار بشؤنها بتجرد وموضوعٌة (بناء على الحقابق
فقط ) وٌعتبر عضو مجلس اإلدارة ؼٌر مستقل على سبٌل المثال ولٌس الحصر :
 -1إذا كان حالٌا أو خالل السنوات الثالث األخٌرة :
أ -موظفا فً المجموعة وٌشمل ذلك اإلدارة التنفٌذٌة .
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ب -موظفا أو عضو مجلً إدارة أو مالكا أو شرٌكا أو مساهما كبٌرا أو مستشار للمجموعة
( وٌشمل المستشار مدقق الحسابات الخارجٌة ) .
ت -إذا كان موظفا لدى شخص معنوي ٌكون أحد أعضاء اإلدارة التنفٌذٌة العلٌا أو أحد
أقاربه أو شخص آخر ٌخضع للنفوذ المإثر ألي منهما عضوا فً مجلس إدارته أو
ادرته التنفٌذٌة العلٌا أو مساهما كبٌرا وفً نظام الحوكمة هذا ٌعتبر الشخص مساهما
كبٌرا اذا كان ٌملك  % 10أو أكثر من األسهم ذات حق التصوٌت .
 -2اذا كان قرٌبا ألحد أعضاء اإلدارة التنفٌذٌة العلٌا للمجموعة .
 -3اذا كانت له أو ألحد أقاربه حالٌا أو خالل السنوات الثالث األخٌرة تعامالت تجارٌة أو مالٌة
جوهرٌة مباشرة او ؼٌر مباشرة مع المجموعة
 -4اذا كان ٌتلقى حالٌا أو تلقى خالل السنوات الثالث األخٌرة مكافآت جوهرٌة من المجموعة
ؼٌر المكافؤة التً حصل أو ٌحصل علٌها بصفته عضوا فً مجلس ادارة المجموعة
 -5اذا كان عضوا فً مجلس ادارة المجموعة لمدة تزٌد على تسع سنوات متصلة .
ثانً عشر  :أعضاء مجلس اإلدارة غٌر التنفٌذٌٌن
الواجبات
تتضمن واجبات أعضاء مجلس اإلدارة ؼٌر التنفٌذٌٌن على سبٌل الذكر ال الحصر ما ٌلً :
 -1المشاركة فً اجتماعات مجلس اإلدارة واعطاء رأي مستقل حول المسابل األستراتٌجٌة
والسٌاسٌة .
 -2ضمان اعطاء األولوٌة لمصالح المجموعة والمساهمٌن  ،فً حال حصول أي تضارب
بالمصالح .
 -3المشاركة فً لجنة التدقٌق فً المجموعة.
 -4مراقبة أداء المجموعة ومراجعة التقارٌر السنوٌة ونصؾ السنوٌة والربعٌة .
 -5الحضور المنتظم إلجتماعات المجلس ومشاركتهم الفعالة فً الجمعٌات العمومٌة.
ٌ -6مكن طلب رأي مستشار على نفقة المجموعة فٌما ٌتعلق بؤي مسؤلة تخصها.
 -7اإلشراؾ على تطوٌر القواعد اإلجرابٌة الخاصة بحوكمة الشركات لإلشراؾ على تطبٌقها
بشكل ٌتوافق وتلك القواعد .
 -8إتاحة مهاراتهم وإختصاصاتهم المتنوعة ومإهالتهم لمجلس اإلدارة لجانه المختلفة من خالل
حضورهم المنتظم الجتمعات المجلس ومشاركتهم الفعالة فً الجمعٌات العمومٌة  ،وفهمهم
آلراء المساهمٌن بشكل متوازن وعادل .
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ٌجوز ألكثرٌة أعضاء المجلس ؼٌر التنفٌذٌٌن طلب رأي مستشار مستقل على نفقة
المجموعة  ،فٌما ٌتعلق بؤي مسؤلة تخص المجموعة.

القسم الخامس  :السلطات الرقابٌة
أوال :لجنة التدقٌق
تعرٌفهاٌ :جب أن تضم لجنة التدقٌق أعضاء مجلس إدارة ؼٌر تنفٌذٌٌن ورد فً أنه على مجلس
االدارة أن ٌنشا لجنة تدقٌق من ثالثة أعضاء على االقل تكون ؼالبٌتهم أعضاء مستقلٌن  .كما
ٌجب أن تتضمن هذه اللجنة عضوا واحدا على االقل ٌتمتع بخبرة مالٌة فً مجال التدقٌق .

وفً حال عدم توفر أعضاء مستقلٌن لتشكٌل عضوٌة لجنة التدقٌق ٌ ،جوز للمجموعة أن تعٌن
أعضاء فً اللجنة من ؼٌر االعضاء المستقلٌن على أن ٌكون ربٌس اللجنة مستقال .
 ال ٌجوز الي شخص ٌعمل حالٌا او كان ٌعمل لدى المدققٌن الخارجٌٌن للمجموعة خاللالسنتٌن الماضٌتٌن  ،ان ٌكون عضوا فً لجنة التدقٌق .
 ٌجوز للجنة التدقٌق ان تستشٌر على نفقة المجموعة أي خبٌر او مستشار مستقل على لجنة التدقٌق ان تجتمع عند االقتضاء وبصورة منتظمة مرة على االقل كل ثالثة أشهركما علٌها تدوٌن محاضر اجتماعاتها .
 فً حالة حصول أي تعارض بٌن توصٌات لجنة التدقٌق وقرارات مجلس اإلدارة بما فًذلك عندما ٌرفض المجلس اتباع توصٌات اللجنة فٌما ٌتعلق بالمدقق الخارجً ٌتعٌن على
المجلس أن ٌضمن تقرٌر الحوكمة بٌانا ٌفصّل بوضوح هذه التوصٌات والسبب أو األسباب
وراء قرار مجلس اإلدارة عدم التقٌد بها .
واجباتها ٌ :تعٌن على لجنة التدقٌق عند تشكٌلها إعتماد ونشر إطار عملها بشكل ٌبٌن دورها
ومسإولٌاتها األساسٌة على شكل مٌثاق للجنة التدقٌق  ،حٌث تتضمن هذه المسإولٌات االساسٌة
بصورة خاصة ما ٌلً :
أ -اعتماد سٌاسة للتعاقد مع المدققٌن الخارجٌٌن على أن ترفع الى مجلس اإلدارة جمٌع المسابل
التً تتطلب برأي اللجنة اتخاذ تدابٌر معٌنة وإعطاء توصٌات حول التدابٌر أو الخطوات
الواجب اتخاذها
ب -متابعة استقالل المدققٌن الخارجٌٌن وموضوعٌتهم ومناقشتهم حول طبٌعة التدقٌق وفعالٌته
ونطاقه وفقا لمعاٌٌر التدقٌق الدولٌة والمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة
ت -اإلشراؾ على دقة وصحة البٌانات المالٌة والتقارٌر السنوٌة والنصؾ سنوٌة والربعٌة
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ث -التنسٌق مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفٌذٌة العلٌا والمدٌر المالً فً المجموعة واإلجتماع
بالمدققٌن الخارجٌٌن مرة واحدة فً السنة على األقل .
ج -دراسة أي مسابل مهمة تتضمنها التقارٌر المالٌة والحسابات .
ح -مراجعة أنظمة الرقابة المالٌة والداخلٌة وإدارة المخاطر .
خ -مناقشة نظام الرقابة الداخلً مع اإلدارة وضمان أداء اإلدارة واجباتها نحو تطوٌر نظام
رقابة داخلً فعال .
د -ضمان التنسٌق بٌن المدققٌن الداخلٌٌن والمدقق الخارجً .
ذ -مراجعة السٌاسات واإلجراءات المالٌة والمحاسبٌة للمجموعة
ر -مراجعة خطاب تعٌٌن المدقق الخارجً وخطة عمله وأي استفسارات مهمة ٌطلبها من
اإلدارة العلٌا فً المجموعة
ز -تؤمٌن الرد السرٌع لمجلس اإلدارة على اإلستفسارات والمسابل التً تتضمنها رسابل
المدققٌن الخارجٌٌن أو تقارٌرهم
س -وضع قواعد ٌتمكن من خاللها العاملون بالمجموعة أن ٌبلؽوا بسرٌة شكوكهم حول أي
مسابل ٌحتمل أن تثٌر الرٌبة فً التقارٌر المالٌة أو الرقابٌة الداخلٌة او حول اي مسابل
اخرى وضمان وجود الترتٌبات المناسبة التً تسمح باجراء تحقٌق مستقل وعادل حول هذه
المسابل مع ضمان منح العامل السرٌة و الحماٌة من أي رد فعل سلبً أو ضرر واقتراح
تللك القواعد على مجلس االدارة العتمادها .
ش -االشراؾ على تقٌد المجموعة بقواعد السلوك المهنً .
ص-

التؤكد من أن قواعد العمل المتعلقة بهذه المهام و الصالحٌات كما فوضها بها مجلس

االدارة تطبق بالطرٌقة المناسبة .
ض-

رفع تقرٌر الى مجلس االدارة حول المسابل المنصوص علٌها فً هذه المادة .

ط -دراسة اي مسابل اخرى ٌحددها مجلس االدارة.

ثانٌا  :الرقابة الداخلٌة
على المجموعة أن تعتمد نظام رقابة داخلٌة ٌوافق علٌه المجلس حسب األصول لتقٌٌم األسالٌب
واإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبٌق نظام الحوكمة الذي تعتمده المجموعة والتقٌد
بالقوانٌن واللوابح ذات الصلة .
وحدة التدقٌق الداخلً
 -1المدقق الداخلً
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ٌجب أن تكون للمجموعة وحدة تدقٌق داخلً تتمتع بدور ومهام محددة تحدٌدا واضحا وبصورة
خاصة ٌتعٌن على وحدة التدقٌق الداخلً أن :
-

تدقق فً نظام الرقابة الداخلٌة وتشرؾ على تطبٌقه
تدار من قبل فرٌق عمل كفوء ومستقل
ترفع لمجلس اإلدارة تقارٌرها اما بصورة مباشرة او ؼٌر مباشرة من خالل لجنة التدقٌق
التابعة للمجلس وتكون مسإولة أمامه
ٌكون لها امكانٌة الوصول الى كل أنشطة المجموعة
تكون مستقلة بما فً ذلك عدم القٌام بالعمل الٌومً العادي للمجموعة وٌجب تعزٌز استقاللها

مكونات وحدة التدقٌق
تتكون وحدة التدقٌق الداخلً من مدقق داخلً على األقل ٌعٌنه مجلس اإلدارة وٌكون مسإوال
أمامه .
ٌجب على المدقق الداخلً أن ٌع ّد وٌرفع الى لجنة التدقٌق ومجلس اإلدارة تقرٌر تدقٌق داخلً
ٌتضمن مراجعة وتقٌما لنظام الرقابة الداخلٌة فً المجموعة وٌحدد نطاق التقرٌر باإلتفاق بٌن
المجلس والمدقق الداخلً على أن ٌحتوي التقرٌر بصورة خاصة ما ٌلً :
 اجراءات الرقابة واإلشراؾ على الشإون المالٌة واإلستثمارات وإدارة المخاطر
 مقارنة تطور عوامل المخاطر فً المجموعة واألنظمة الموجودة لمواجهة التؽٌرات
الجذرٌة فً السوق
 تقٌٌم أداء المجلس واإلدارة العلٌا فً تطبٌق نظام الرقابة الداخلٌة بما فً ذلك تحدٌد عدد
المرات التً أخطر فٌها المجلس بمسابل رقابٌة
 تقٌد المجموعة بالقواعد والشروط التً تحكم اإلفصاح واإلدراج فً السوق
ٌعد تقرٌر التدقٌق الداخلً كل ثالثة أشهر .

ثالثا :المدقق الخارجً (مراقب الحسابات)
 -1تعٌٌن المدقق الخارجً
ٌتم تعٌٌن المدقق الخارجً بناء على توصٌة لجنة التدقٌق المرفوعة الى مجلس اإلدارة وعلى
قرار الجمعٌة العامة للمجموعة .
 -2دور المدقق الخارجً
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ٌقوم مراقب الحسابات (المدقق الخارجً) بإجراء تدقٌق خارجً مستقل سنوي ونصؾ سنوي
 ،وٌهدؾ هذا التدقٌق الى تزوٌد مجلس اإلدارة والمساهمٌن بتؤكٌد موضوعً أن البٌانات المالٌة
تعد وفقا لنظام الحوكمة .
ٌتعٌن على المدققٌن الخارجٌٌن التقٌد بؤفضل المعاٌٌر المهنٌة وال ٌجوز للمجموعة أن تتعاقد
معهم لتقدٌم أي استشارة أو خدمات ؼٌر اجراء التدقٌق المالً للمجموعة  ،كما ٌتعٌن علٌهم
حضور الجمعٌة العامة العادٌة للمجموعة حٌث ٌقدمون تقرٌرهم السنوي والرد على
اإلستفسارات
ٌكون المدققون الخارجٌون مسإولون أمام المساهمٌن وٌدٌنون للمجموعة بواجب بذل العناٌة
المهنٌة المطلوبة عند القٌام بالتدقٌق .
ٌتعٌن على جمٌع الشركات المدرجة أسهمها فً السوق تؽٌٌر مدققٌها الخارجٌٌن كل ثالث
سنوات كحد أقصى .

القسم السادس  :الرئٌس التنفٌذي
ٌفترض بالمدراء التنفٌذٌٌن اعداد خطط لسٌر عمل المجموعة واقتراح هذه الخطط على مجلس
اإلدارة للمراجعة والتدقٌق وتطبٌق ما ٌوافق المجلس علٌه .
ال ٌجوز أن ٌتولى شخص واحد منصبً الربٌس والمدٌر العام فً آن واحد  ،وٌجب أن ٌكون
الفصل بٌن المنصبٌن واضحا .
ٌجب على اإلدارة التنفٌذٌة للمجموعة تزوٌد المجلس ولجانه بجمٌع الوثابق والمعلومات
المطلوبة .

القسم السابع :المساهمون
حقوق المساهمٌن ومعاملتهم بإنصاف
ٌفترض بالمساهمٌن اختٌار الشخص أو األشخاص المناسبٌن فً مجلس اإلدارة ومتابعة أدابهم
متابعة دقٌقة ومساءلتهم .
ٌتعٌن على المجلس أن ٌضمن احترام حقوق المساهمٌن بما ٌحقق العدالة والمساواة.

اوال :حق المساهمٌن فً الحصول على سجالت الملكٌة
 ٌتعٌن على المجموعة أن تحتفظ بسجالت صحٌحة ودقٌقة وحدٌثة توضح ملكٌة األسهم .ٌ -حق للمساهم اإلطالع على سجل المساهمٌن والوصول الٌه مجانا .
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 ٌحق للمساهم الحصول على نسخة من المستندات التالٌة  ( :سجل المساهمٌن  ،سجلأعضاء مجلس اإلدارة  ،العقد التؤسٌسً للمجموعة  ،ونظامها األساسً ) والمستندات التً

ترتب امتٌازات أو حقوق على أصول المجموعة وعقود األطراؾ ذات العالقة .
ثانٌا  :حق المساهمٌن فً الحصول على المعلومات
 على المجموعة أن تضمن عقدها التؤسٌسً ونظامها األساسً اجراءات الحصول علىالمعلومات بشكل ٌحفظ حق المساهمٌن فً الحصول على وثابق المجموعة والمعلومات المتعلقة
بها فً الوقت المناسب وبشكل منتظم .
 على المجموعة ان ٌكون لها موقع الكترونً تنشر فٌه جمٌع اإلفصاحات والمعلومات ذاتالصلة والمعلومات العامة .
ثالثا :حقوق المساهمٌن فٌما ٌتعلق بجمعٌات المساهمٌن
ٌجب أن ٌتضمن العقد التؤسٌسً للمجموعة ونظامها األساسً أحكاما تضمن :
 - 1حق المساهمٌن فً الدعوة الى جمعٌة عامة .
 - 2حق ادراج بنود على جدول األعمال ومناقشة البنود المدرجة.
 - 3حق المساهمٌن فً طرح أسبلة وتلقً أجوبة علٌها .
 - 4حق اتخاذ قرارات وهم على اطالع تام بالمسابل المطروحة .
رابعا  :المعاملة المنصفة للمساهمٌن وممارسة حق التصوٌت
ٌكون لكل األسهم من الفبة ذاتها الحقوق عٌنها المتعلقة بها .

ٌسمح بالتصوٌت بالوكالة وفقا للقونٌن واللوابح ذات الصلة .
خامسا:حقوق المساهمٌن فٌما ٌتعلق بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
ٌجب إعطاء المساهمٌن معلومات وافٌة عن المرشحٌن الى عضوٌة مجلس اإلدارة قبل
اإلنتخابات  ،كما ٌجب أن ٌكون للمساهمٌن الحق بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عن طرٌق
التصوٌت التراكمً .

سادسا :حقوق المساهمٌن فٌما ٌتعلق بتوزٌع األرباح
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على مجلس اإلدارة أن ٌقدم الى الجمعٌة العامة سٌاسة واضحة تحكم توزٌع األرباح.وٌجب أن
ٌتضمن هذا التقٌٌم شرحا عن خلفٌة وتعلٌل هذه الشسٌاسة إنطالقا من خدمة مصلحة المجموعة
والمساهمٌن على حد سواء .
سابعا :هٌكل رأس المال وحقوق المساهمٌن والصفقات الكبرى
ٌنبؽً أن تقوم الشركات على تضمٌن نظامها األساسً أحكاما لحماٌة مساهمً األقلٌة فً حال
الموافقة على صفقات كبٌرة كان مساهمو األقلٌة قد صوتوا ضدها  ،كما ٌنبؽً تضمٌن النظام
األساسً آلٌة تضمن اطالق عرض بٌع للجمهور أو تضمن ممارسة حقوق المساواة فً بٌع
األسهم فً حال حدوث تؽٌٌر فً ملكٌة رأسمال المجموعة ٌتخطى نسبة مبوٌة محددة .

القسم الثامن  :حقوق أصحاب المصالح اآلخرٌن
ٌجب على المجلس احترام حقوق أصحاب المصالح  .كذلك فً الحاالت التً ٌشارك فٌها
أصحاب المصالح فً الحوكمة ٌ ،جب ان ٌتمكنوا من الحصول على معلومات موثوق بها
وكافٌة وذات صلة وذلك فً الوقت المناسب وبشكل منتظم .
فٌما ٌتعلق بـ :
اوال  :الموظفون
على مجلس اإلدارة:
أن ٌضمن معاملة الموظفٌن وفقا لمبادئ العدل والمساواة وبدون أي تمٌٌز ،على أساس العرق
او الجنس او الدٌن .
ان ٌضع سٌاسة للمكافآت لمنح حوافز للعاملٌن وإلدارة المجموعة للعمل دابما بما ٌخدم مصلحة
المجموعة وٌجب ان تؤخذ هذه السٌاسة بعٌن االعتبار آداء المجموعة على المدى الطوٌل .
ثانٌا  :متطلبات اإلبالغ
على المجلس اعتماد آلٌة تسمح للعاملٌن بالمجموعة إبالغ المجلس فً التصرفات المثٌرة
للرٌبة فً المجموعة عندما تكون هذه التصرفات ؼٌر قوٌمة او ؼٌر قانونٌة أو مضرة
بالمجموعة  .وعلى المجلس أن ٌضمن للعامل الذي ٌتوجه الى المجلس السرٌة والحماٌة من
أي أذى أو ردة فعل سلبٌة من موظفٌن آخرٌن أو من رإسابه .

القسم التاسع  :متفرقات
اوال :مدى انطباق نظام الحوكمة على المجموعة من عدمه ومبدأ " التقٌد أو اإلٌضاح "
ٌجب على المجموعة اإلفصاح عن مدى تقٌدها بؤحكام نظام الحوكمة وفً حال عدم تقٌدها بؤي
من أحكامه ٌتعٌن علٌها تحدٌد البند الذي لم ٌتم التقٌد به وتبرٌر األسباب المانعة من ذلك بشكل
ٌتمكن معه المساهمون والجمهور من تقٌٌم التزام المجموعة بهذا النظام .

23

مٌثاق مجلس اإلدارة  -مجموعة إزدان القابضة ( ش.م.ق)

ثانٌا  :تضارب المصالح وتعامالت األشخاص الباطنٌٌن
على المجموعة أن تعتمد قواعد واجراءات عامة تحكم دخول المجموعة فً أي صفقة تجارٌة
مع طرؾ ذي عالقة ،وفً مطلق األحوال ال ٌجوز الدخول فً أي صفقة تجارٌة مع طرؾ ذي
عالقة اال بشرط موافقة أكثرٌة المساهمٌن على أن ال ٌشارك الطرؾ المعنً ذو العالقة فً
التصوٌت .
وفً حالة طرح أي مسؤلة تضارب مصالح أو أي صفقة تجارٌة بٌن المجموعة وأحد أعضاء
مجلس ادارتها أو أي طرؾ ذي عالقة له عالقة بهذا العضو خالل اجتماع المجلس ٌجب
مناقشة الموضوع فً ؼٌاب العضو المعنى الذي ٌمنع علٌه المشاركة فً التصوٌت على الصفقة
ٌجب اإلفصاح عن هذه الصفقات فً التقرٌر السنوي للمجموعة وفً الجمعٌة العمومٌة التً تلً
هذه الصفقات التجارٌة .
ٌجب اإلفصاح عن تداول أعضاء المجلس فً أسهم المجموعة وبؤوراقها المالٌة وٌجب أن تعتمد
المجموعة قواعد واجراءات واضحة تحكم تداول أعضاء المجلس والموظفٌن فً أسهم
المجموعة.
ثالثا :تحقٌق اإلفصاح والشفافٌة
ٌتعٌن على المجموعة التقٌد بجمٌع متطلبات اإلفصاح بما فً ذلك تقدٌم التقارٌر المالٌة
واإلفصاح عن عدد أسهم أعضاء مجلس اإلدارة والمسإولٌن التنفٌذٌٌن والمساهمٌن الكبار
أو المساهمٌن المسٌطرٌن كما ٌتعٌن على المجموعة اإلفصاح عن معلومات تتعلق بؤعضاء
مجلس ادارتها بما فً ذلك السٌرة الذاتٌة كما ٌجب اإلفصاح عن اسماء أعضاء اللجان
المختلفة المشكلة من قبل المجلس وفقا للمادة من هذا النظام مع تبٌان تشكٌلها
ٌحق للمجلس تفوٌض بعض صالحٌاته وتشكٌل لجان خاصة بهدؾ اجراء عملٌات محددة
وٌبقى المجلس مسإوال عن جمٌع الصالحٌات او السلطات التً فوضها
على المجلس أن ٌتؤكد أن جمٌع عملٌات اإلفصاح التً تقوم بها المجموعة تتٌح معلومات
دقٌقة وصحٌحة وؼٌر مضللة .
ٌجب أن تكون التقارٌر المالٌة للمجموعة مطابقة لمعاٌٌر المحاسبة والتدقٌق الدولٌة – IAS
 IFRS – ISAومتطلباتها.

ٌجب توزٌع التقارٌر المالٌة المدققة للمجموعة على جمٌع المساهمٌن.

رئٌس مجلس االدارة.
الشٌخ ثانً بن عبد هللا آل ثانً
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