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 ﴾ ميثاق عمل مجلس اإلدارةميثاق عمل مجلس اإلدارة ﴿
  

  * دور مجلس اإلدارة :
وضــع السياســات واالســتراتيجيات العامــة  وخطــط عملهــا وكــذلكيقوم مجلس اإلدارة بتحديد رســالة وأهــداف الشــركة  -

ذلـــك ســـبيل لهـــا ، واألســـاليب الرقابيـــة الالزمـــة لضـــمان حقـــوق المســـاهمين وجميـــع األطـــراف ذوي الصـــلة ، ولـــه فـــي 
  ن واإلشراف والرقابة على إدارة الشركة .اختيار وتعيي

يقـــوم مجلـــس اإلدارة بهـــذا الـــدور وفقـــًا لمـــا تتطلبـــه مصـــلحة الشـــركة ، كمـــا أن مجلـــس اإلدارة يكـــون مســـئوًال أمـــام  -
  للشركة عن آدائه والذي ينعكس على آداء الشركة . العامةالجمعية 

  
  تكوين مجلس اإلدارة :* 
مــا نــص عليــه النظــام األساســي للشــركة ، ويجــب دراســة مــدى مالئمــة عــدد بيحــدد عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة  -

التابعـــة يات لجنـــة الترشـــيحات أعضـــاء مجلـــس اإلدارة بمـــا يتناســـب مـــع المســـئوليات الملقـــاه علـــى عاتقـــه وفقـــًا لتوصـــ
لمجلـــس اإلدارة . كمـــا تشـــمل دراســـات اللجنـــة تقيـــيم مـــدى تـــوافر التخصصـــات المناســـبة بـــالمجلس والالزمـــة لحســـن 

  داءه .آ
  بحسب األحوال العتمادها . العامةيتم عرض توصيات هذه الدراسات بعد موافقة مجلس اإلدارة على الجمعية  -
 يقوم المجلس بانتخاب رئيسًا ونائبًا للرئيس من بين أعضاءه وفقًا لما ينص عليه النظام األساسي للشركة . - 

يذية ومتابعتهــا فــي تنفيــذ قــرارات مجلــس اإلدارة وسياســته المجلس عضوًا أو أكثر لإلشراف على اإلدارة التنفينتدب  - 
 . مع تحديد اختصاصاته

 ينتخب أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ، حسب النظام األساسي والقوانين السارية . - 

لتجديـــد ألعضـــاء مـــدة دورة مجلـــس اإلدارة ثـــالث ســـنوات وفقـــًا للنظـــام األساســـي للشـــركة والقـــوانين الســـارية  ويجـــوز ا - 
 .العادية  العامةمجلس اإلدارة لعدد غير محدد من الدورات وفقًا لما تسفر عنه قرارات الجمعية 

 . مراعاة وجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة كلما أمكن ذلك - 

  
  * واجبات وصالحيات مجلس اإلدارة :

  * الواجبات والصالحيات العامة :
ي األولويــة لمصــلحة الشــركة دون اإلضــرار بمصــالح المســاهمين وغيــرهم مــن األطــراف علــى مجلــس اإلدارة أن يعطــ - 

 . أو العالقة ذوي الصلة

السياســات العامــة ألنشــطة الشــركة ، ويكــون مســئوًال عــن متابعــة إلتــزام اإلدارة التنفيذيــة يقــوم مجلــس اإلدارة بوضــع  - 
 بتلك السياسات ووضع اإلجراءات الالزمة لتنفيذها .
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 س اإلدارة المسؤولية عن جودة آدائه .يتحمل مجل - 

 يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بالعمل بفعالية وبما يخدم المصالح العامة للشركة . - 

يقــوم رئــيس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب بتزويــد بــاقي األعضــاء واللجــان التابعــة لــه بكافــة المعلومــات الخاصــة  - 
 بالشركة في الوقت المناسب .

أعضــاءه بالحفــاظ علــى ســرية البيانــات والمعلومــات والوثــائق الخاصــة بالشــركة ســواءًا وصــلت يلتــزم مجلــس اإلدارة و  - 
 وفقًا ألحكام القانون والنظام األساسي للشركة .أو الخارجي الداخلي  التدقيقإليهم عن طريق اإلدارة أو 

شــركة تســاعدهم علــى يكون لجميع أعضاء مجلس اإلدارة الحق في الحصول على أية وثائق أو معلومات خاصة بال - 
 آداء واجباتهم ، على أن يتم ذلك من خالل أمين سر مجلس اإلدارة .

التــي يطلبهــا مــن أجــل اتخــاذ يجــوز لمجلــس اإلدارة االســتعانة بمستشــارين وخبــراء لمســاعدته وأعطــاءه االستشــارات  - 
 . تعرض عليهالقرار المناسب حول القضايا التي 

  
  * واجبات تتعلق بالرقابة :

  جلس اإلدارة دوره الرقابي على اإلدارة التنفيذية آخذًا في االعتبار ما يلي :يتولى م
 هدافها .االستراتيجيات المطبقة في الشركة لتحقيق أ - 

 والتدقيق الداخلي .هيكل وٕاجراءات إدارة المخاطر  - 

 إجراءات إعداد التقارير المالية . - 

 القواعد واإلجراءات المعمول بها .اإللتزام بالقوانين و  - 

الــذي جيات التعامل معهــا وفقــًا للتقريــر يناقش مجلس اإلدارة على األقل مرة كل عام خريطة مخاطر الشركة واستراتي - 
يقـــدم مـــن لجنـــة التـــدقيق التابعـــة لمجلـــس اإلدارة خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بأيـــة تغيـــرات فـــي تقيـــيم المخـــاطر واســـتراتيجيات 

 التعامل معها .

 

 موضوعات التالية على سبيل المثال ال الحصر :على مجلس اإلدارة اتخاذ قرارات في ال -

 #  تحديد وتعديل األهداف االستراتيجية للشركة وتحديد وتعديل مؤشرات اآلداء الرئيسية المرتبطة بتلك األهداف .

  بالمعامالت مع األطراف المرتبطة . المتعلقةقرارات ال#  اعتماد 
  تعارض في المصالح . التي تنطوي على بالمعامالت الجوهرية المتعلقةقرارات ال#  اعتماد 

  #  تعيين وعزل أمين سر مجلس اإلدارة .
  ترشيحات اإلدارة العليا بالشركة .مكافآت و الترشيحات فيما يتعلق بو  المكافآت # اعتماد قرارات لجنة

  # إعداد ومراجعة القوائم المالية قبل نشرها .
  اسي للشركة .# أية قرارات أخرى وفقًا للقانون أو النظام األس
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  * واجبات خاصة باألعضاء وآداء مجلس اإلدارة :

مناقشة تعديل عدد أعضاء مجلــس اإلدارة وفقــًا لمتطلبــات العمــل وطــرح ذلــك علــى لجنــة الترشــيحات للنظــر فيــه ،  -
وجــود  مناقشة إنشاء لجان تابعة لمجلــس اإلدارة ســواءًا دائمــة أو مؤقتــة لــدعم آداء المجلــس . وفــي حالــة عــدم لكوكذ

     أعضــاء بأحــد اللجــان التابعــة لمجلــس اإلدارة ، يقــوم مجلــس اإلدارة بمهامهــا إلــى حــين تعيــين أعضــاء لهــذه اللجنـــة         
  وذلك فيما عدا لجنة التدقيق .

  عرض أية موضوعات تتعلق بتعارض المصالح في الشركة أو مجلس اإلدارة التخاذ القرار فيها . -
  نة الترشيحات بتقييم أعمال ونشاطات المجلس مرة على األقل كل عام .أن يكون إلتزام لج -
علــى لجنــة المكافــآت تحديــد األتعــاب والمكافــآت التــي تمــنح ســواءًا ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة العليــا فــي  -

  .لتقرير ما يراه مناسبًا الشركة ورفع توصياتها إلى مجلس اإلدارة 
  

  * السلطات الرقابية :
ن علــى مجلــس اإلدارة بنــاءًا علــى توصــيات ومســاعدة لجنــة التــدقيق التابعــة لــه رقابــة اإللتــزام بكافــة متطلبــات يكــو  -

التــدقيق إعداد ونشر القوائم المالية [ الدورية ] وغيرها من المعلومات المالية . وعلى مجلــس اإلدارة مــن خــالل لجنــة 
  ات عمل المدقق الخارجي .التابعة له رقابة آداء التدقيق والتحكم الداخلي وآلي

على لجنة التــدقيق موافــاة مجلــس اإلدارة بتقــارير دوريــة مــع التقــارير الماليــة أو فــي الحــاالت االســتثنائية فــي أســرع  -
  وقت ممكن بالرأي حول الموقف المالي للشركة ، وكذا تقييم آداء الرقابة بالشركة .

ســواءًا فــي اآلداء المــالي  فــي حالــة قبولهــا  –قق الخــارجي علــى مجلــس اإلدارة األخــذ فــي االعتبــار توصــيات المــد -
  للشركة أو آداء الرقابة الداخلية .

  
  الخارجي : التدقيق* واجبات تتعلق بترشيح وتقييم 

الخارجي للجمعية العامــة العاديــة ، علــى أن  المدققجلس اإلدارة بناءًا على توصيات لجنة التدقيق بترشيح يقوم م -
ة بتــوفير كافــة البيانــات الخاصــة بالمرشــح لوضــعها فــي متنــاول أعضــاء الجمعيــة العامــة العاديــة يقــوم مجلــس اإلدار 

  التخاذ قرار التعيين .
الخـــارجي للجمعيـــة العامـــة  المـــدققيقـــوم مجلـــس اإلدارة بنـــاءًا علـــى رأي لجنـــة التـــدقيق برفـــع توصـــيه باســـتحقاقات  -

  اللية المدقق الخارجي .وبما يكفل استقالعادية ، وكذا شروط ممارسته للخدمات 
الخـــارجي خاصـــة فيمـــا يتعلـــق  أعمـــال المـــدققعلـــى لجنـــة التـــدقيق رفـــع تقـــارير ســـنوية لمجلـــس اإلدارة حـــول تقيـــيم  -

  الخارجي للجمعية العامة العادية . المدققباستقالليته ، على أن تؤخذ هذه التقارير في االعتبار عند ترشيح 
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دقيق التابعة له العمل على اتخاذ القرارات المناسبة في حالــة وجــود تعــارض على مجلس اإلدارة بمساعدة لجنة الت -
الخــارجي بأيــة أعمــال إضــافية بــدون موافقــة  المــدققالخــارجي والشــركة وال يجــوز تكليــف  المــدققفــي المصــالح بــين 

  .لجنة التدقيق والعرض على مجلس اإلدارة 
  

  العالقات مع المساهمين :* 
 –خاصــة تلــك التــي تــنعكس علــى ســعر أســهم الشــركة  – والشــفافية وصول المعلومات على مجلس اإلدارة ضمان -

  للمساهمين واألفراد ذوي الصلة وفقًا لقواعد العدالة والمساواة .
جميع القــوانين الخاصــة بحقــوق المســاهمين ، وكــذا اإللتــزام بســالمة على مجلس اإلدارة التأكد من أنه يتم اإللتزام ب -

  إجراءات الجمعية العامة العادية وغير العادية .
بالجمعيــة العامــة للــرد  والرئيس التنفيذي أو من ينوب عنهعلى مجلس اإلدارة التأكد من حضور المدقق الخارجي  -

  على تساؤالت أعضاء الجمعية العامة .
  

  القرارات : اتخاذ –جلس اإلدارة اجتماعات م* 
وال يجــوز أن ينقضــي  مــرات فــي العــام ، 6روريًا وبحــد أدنــى ذلــك ضــعلــى مجلــس اإلدارة أن يجتمــع كلمــا كــان  -

  شهران كامالن بدون عقد اجتماع للمجلس ، على أن تكون لتلك اإلجتماعات جدول أعمال .
لــى الــرئيس أن يــدعو المجلــس إلــى االجتمــاع متــى طلــب يتم عقد اجتماعات مجلس اإلدارة بدعوة من رئيســه ، وع -

  أيـــام  7ذلـــك اثنـــان مـــن األعضـــاء علـــى األقـــل ، علـــى أن ترســـل الـــدعوات إلـــى أعضـــاء المجلـــس قبـــل اإلجتمـــاع بــــ
ومرفق معها الوثائق والمستندات الوافية لكل بنــد مــن بنــود أجنــدة االجتمــاع المحــددة فــي الــدعوة ، ويحــق ألي عضــو 

س طلب إضافة بند أو أكثر ضمن أجندة االجتماع على أن يكــون ذلــك قبــل يــومين مــن االجتمــاع اء المجلمن أعض
  أو خالل عقد االجتماع بعد موافقة مجلس اإلدارة .

  
  * حضور اجتماعات مجلس اإلدارة :

  على أعضاء مجلس اإلدارة االهتمام بحضور اجتماعات المجلس والمشاركة الفعالة في مناقشاته . -
وتصـــدر قـــرارات ن اجتمـــاع مجلـــس اإلدارة صـــحيحًا إال إذا حضـــره نصـــف عـــدد األعضـــاء علـــى األقـــل ، ال يكـــو  -

  المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين ، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
لــة يكــون لهــذا يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة أن ينيــب عنــه عنــد الضــرورة أحــد زمــالءه فــي المجلــس وفــي هــذه الحا -

  العضو صوتان ، وال يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد .
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  تقارير مجلس اإلدارة : –* رئيس مجلس اإلدارة 
فــإن كــان غائبــًا يــرأس االجتمــاع  ، يــرأس اجتماعــات مجلــس اإلدارة رئــيس مجلــس اإلدارة أو نائبــه فــي حالــة غيابــه -

  .العضو المنتدب 
ويوقــع علــى المحضــر رئــيس  المجلــس بتــدوين محاضــرات جلســات مجلــس اإلدارة عقــب كــل جلســةيقوم أمــين ســر  -

  وأمين سر المجلس . -إن وجد –مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 
تثبيــت محاضــر اجتماعــات مجلــس اإلدارة فــي ســجل خــاص ، ويكــون إثبــات محاضــر االجتماعــات فــي الســجل  -

  أو تحشير ويتضمن محضر كل جلسة ما يلي :بصفة منتظمة وفي صفحات متتابعة دون كشط 
  أسماء من حضر اجتماع مجلس اإلدارة . -
  إن وجدت . –أسماء من لم يحضر اجتماع مجلس اإلدارة مع بيان األعذار  -
  أسماء من حضر من غير أعضاء مجلس اإلدارة وبيان الموضوعات التي حضروها . -
  طلب أعضاء المجلس إثباته في المحضر .خالصة وافية لجميع مناقشات المجلس وكل ما ي -
 ويتم اعتماد محضر اجتماع مجلس اإلدارة في بداية االجتماع الالحق مباشرة . -

  
  اإلدارة :قرارات مجلس * 
يكــون لكــل عضــو مجلــس إدارة صــوت واحــد بمجلــس اإلدارة ، باســتثناء األعضــاء المــوكلين بالحضــور يكــون لهــم  -

  صوتان .
رجــح الجانــب الــذي فيــه الــرئيس أو  تســاوتبمجلــس اإلدارة بأغلبيــة أصــوات الحاضــرين ، فــإذا يكــون اتخــاذ القــرار  -

  من يقوم مقامه .
  يتم اعتماد قرارات اجتماع مجلس اإلدارة بنفس االجتماع . -
  

  * تعارض المصالح :
لمصــالح يجب على أي عضو مجلس إدارة رفع تقريــر لــرئيس مجلــس اإلدارة بــأي حالــة مــن حــاالت تعــارض فــي ا -

حاليــة أو متوقعــة مبــين فيــه جميــع المعلومــات ذات الصــلة ســـواءًا كــان التعــارض فــي المصــالح مــع عضــو مجلـــس 
  . اإلدارة نفسه

  وفي هذه الحالة فعند أخذ قرار بشأن هذا الموضوع ال يشارك هذا العضو في التصويت أو مناقشة الموضوع . 
يتعلــق بالمعــامالت مــع األطــراف ذوي الصــلة والسياســة المنظمــة  الشركة فيمايلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بسياسة  -

للتداول الداخلي علــى أســهم الشــركة ، وتــتم الموافقــة علــى أيــة موضــوعات تــدخل ضــمن نطــاق هــاتين السياســتين فــي 
  التابعة لمجلس اإلدارة . التدقيقإطار لجنة 
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  * استحقاقات أعضاء مجلس اإلدارة :
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة عـــن طريـــق الجمعيـــة العامـــة العاديـــة للشـــركة وفقـــًا لتوصـــيات يـــتم الموافقـــة علـــى مكافـــآت  -

  المكافآت .ءًا على مقترحات لجنة مجلس اإلدارة بنا
  مجلس اإلدارة .ال يجوز بأي حال من األحوال منح قروض أو ضمانات قروض ألعضاء  -
  

  * البرامج التدريبية الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة :
إلدارة بعد كل تعيين إعداد خطــة تــدريب وتوعيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة تغطــي موضــوعات اإلدارة على مجلس ا -

االســـتراتيجية والشـــؤون الماليـــة والقانونيـــة العامـــة وٕاعـــداد التقـــارير الماليـــة ، والموضـــوعات المتعلقـــة بأنشـــطة الشـــركة 
  ومسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة والحوكمة وٕادارة المخاطر .

توصـــيات لجنـــة اإلدارة إعـــداد تقريـــر ســـنوي عـــن تـــدريب وتوعيـــة أعضـــاء مجلـــس اإلدارة يتضـــمن علـــى مجلـــس  -
  بشأن تعديل أوزيادة خطة تدريب وتوعية أعضاء مجلس اإلدارة .الترشيحات 

  يكون تمويل خطة تدريب وتوعية أعضاء مجلس اإلدارة من خالل الشركة . -
  

  * المناصب األخرى :
  التأكد من قدرتهم على اآلداء لصالح الشركة بفعالية .على أعضاء مجلس اإلدارة  -
شــركة وأي منصــب تنفيــذي أو عضــوية مجلــس إدارة فــي أي شــركة الال يجــوز الجمــع بــين عضــوية مجلــس إدارة  -

  . أو مماثله منافسة
علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة إبــالغ رئــيس مجلــس اإلدارة وأمــين ســر مجلــس اإلدارة عــن مناصــب أخــرى وعــن أي  -
  صب جديدة بعد تعيينهم لمجلس اإلدارة .منا
ـــى أمـــين ســـر مجلـــس اإلدارة االحتفـــاظ بقـــوائم توضـــح المناصـــب الخارجيـــة ألعضـــاء مجلـــس اإلدارة ، وعليـــه  - عل

  تجديدها بصفة مستمرة .
  

  * التعامل في أسهم الشركة :
علــى أعضــاء مجلــس  جبة التنفيــذلواتنظيم التعامل على أسهم الشركة هي القواعد ا بسياساتتكون القواعد الواردة  -

  اإلدارة فيما يختص بتعاملهم في أسهم الشركة .
علــى أمــين ســر مجلــس اإلدارة إعــداد تقريــر ربــع ســنوي وفقــًا لمــا يتلقــاه مــن إدارة عالقــات المســتثمرين بمســاهمات  -

  أعضاء مجلس اإلدارة وحركتها ورفعه لمجلس اإلدارة .
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  * السّريــــة :
عتبار ما يتطلبه القانون ، على أعضاء مجلس اإلدارة أثنــاء عضــويتهم أو بعــدها عــدم اإلفصــاح مع األخذ في اال -

أو بتصنيفها خاصة بالشركة أو الشركات المرتبطة سواءًا حقق مــن ذلــك اإلفصــاح عن أية معلومات سرية بطبيعتها 
  مصلحة شخصية أو لم يحققها .

إعــادة كافــة المســتندات الســرية بطبيعتهــا أو تصــنيفها إلــى إدارة علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة عنــد انتهــاء كــل دورة  -
  الشركة أو ضمان التخلص منها بطريقة تحفظ سريتها .

في حالة رغبة أحد أعضاء مجلس اإلدارة اإلفصاح عن موضوع يتعلق بالشركة لطرف آخــر ، يكــون عليــه إلتــزام  -
  بإبالغ رئيس مجلس اإلدارة بهذا الموضوع وهوية 

  
علــى موافقــة مســبقة مــن رئــيس قبــل الحصــول آلخــر والهــدف مــن هــذا اإلفصــاح ، وال يجــوز لــه اإلفصــاح الطــرف ا

فــي هــذا الشــأن ، ويســري ذلــك علــى مــن يحضــر  الــدائرة المختصــةمجلس اإلدارة ، ويجب عليه اللجــوء إلــى مســاعدة 
  اجتماعات مجلس اإلدارة من دون أعضاء المجلس .

  
  أمين سر مجلس اإلدارة :* 
أمــين ســر مجلــس اإلدارة عملــه فــي معاونــة مجلــس اإلدارة وأعضــاءه فــي القيــام بواجبــاتهم وٕابــداء الــرأي فيمــا لى يتو  -

  يتعلق بتطبيق قواعد الحوكمة وٕاجراءاتها داخل المجلس .
  يكون لجميع أعضاء مجلس اإلدارة الحق في طلب خدمات أو رأي أمين السر . -
ــًا لمتطلبــات القــانون علــى أمــين ســر مجلــس اإلدارة مســئولية ضــم - ان أن جميــع إجــراءات مجلــس اإلدارة تمــت وفق

والنظــام األساســي والسياســات والــنظم الداخليــة ، ويكــون مــن واجباتــه أيضــًا معاونــة رئــيس مجلــس اإلدارة فــي أنشــطة 
خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بتقـــديم المعلومـــات لألعضـــاء ، إعـــداد وٕارســـال أجنـــدة االجتماعـــات ، إعـــداد محاضـــر المجلـــس 

  . ووضع خطة تدريب وتوعية أعضاء مجلس اإلدارة  جتماعات اال
  

  ة :ـد متنوعـ* قواع
يجـــب علـــى أعضـــاء مجلـــس اإلدارة الموافقـــة كتابيـــًا علـــى االمتثـــال ألحكـــام هـــذا الميثـــاق عنـــد كـــل تعيـــين لمجلـــس  -

  اإلدارة .
  يجوز تعديل هذا الميثاق وفقًا الحتياجات ومتطلبات العمل . -
  حالة االختالف حول تفسير أحكام هذا الميثاق وفقًا لقرار األغلبية المطلقة لألعضاء .يتخذ القرار في  -
فـــي حالـــة بطـــالن أحـــد أو بعـــض أحكـــام هـــذا الميثـــاق وفقـــًا لقواعـــد قانونيـــة ملزمـــة ال يـــؤثر ذلـــك فـــي صـــحة بـــاقي  -

  األحكام ، ويجوز للمجلس تعديل األحكام التي أبطلت من هذا الميثاق .
  

  وفيق ،،،،واهللا ولي الت


