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  :ًتمهيـــــد أوال 

 لقوانين دولة قطر ومبادئ حوكمة ا للتأمين تم إعداد ميثاق عمل مجلس إدارة شركة الخليج ً لتكافلي وفقا

 الشركات، وبما يضمن تحقيق مصالح الشركة. 

  ال أيمكن تعديل هذا الميثاق بأغلبية أصوات الحاضرين بأي اجتماع من اجتماعات مجلس اإلدارة بشرط

 رض التعديل مع النظام األساسي للشركة والقوانين واللوائح المعمول بها. ايتع

 

 

  :ًهيكـــل مجلــس اإلدارة ثانيا : 
 

، ويجب أن يكون ثلث أعضاء المجلس أعضاء تسعةيشكل المجلس وفقاً للقانون والنظام األساسي للشركة من 

 ، ويجب أن يكون عضو يه األعضاء بالمجلس من غير التنفيذينقل من المستقلين، وأن تكون أغلبعلى األ

  المعرفة باألمور اإلدارية والخبرة المناسبة لتأدية مهامه بصورة فعّالة ، ويتمتع بقدر كاٍف من المجلس مؤهلً 

ويتعيّن عليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها 

 .وغاياتها

 .، يجب أن يضمن تشكيل المجلس عدم تحكم عضو أو أكثر في إصدار القرارات وفي جميع األحوال
 

 ويشترط في عضو المجلس ما يلي :  

ً  أال -1  .باألهلية الكاملة يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمتعا

ئم أو في جريمة من الجرا ي جريمة مخلة بالشرف أو األمانةأو ف قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائيةأال يكون  -2

 بشأن هيئة قطر لألسواق المالية، والمادتين 2012( لسنة 8من القانون رقم ) (40) المشار إليها في المادة

أو أن يكون  بإصدار قانون الشركات التجارية، 2015( لسنة 11من القانون رقم )  (335) و (334)

 ً ن ( من القانو12فقرة  (35) من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة ممنوعا

 .أو أن يكون قد قضي بإفلسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره المشار إليه 2012( لسنة 8رقم )

اريخ انتخابه لعدد من أسهم الشركة يحدده أن يكون مساهماً، ومالكاً عند انتخابه أو خلل ثلثين يوماً من ت -3

ويجب إيداعها خلل ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية لدى جهة اإليداع مع عدم قابليتها  ، النظام األساسي

ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو ، للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية 

لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على  ، وأن تخصص بأعماله

أعضاء المجلس، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته، ويعفى العضو المستقل 

 .من ذلك الشرط

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=61853&LawID=4787&language=ar
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ً  وعلى المرشح لعضوية المجلس تقديم إقراراً  ً ظر عليه قانويقر فيه بعدم توليه أي منصب يح مكتوبا  الجمع نا

 .بينه وبين عضوية المجلس

 

  :ًحظر الجمع بين المناصب ثالثا : 

 ً ً  للمجلس أو بما ال يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، ال يجوز ألحد بشخصه أو بصفته أن يكون رئيسا  نائبا

ثر من في مجلس إدارة أك للرئيس في أكثر من شركتين يقع مركزيهما الرئيسي في الدولة، وال أن يكون عضواً 

ً  ثلث شركات تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، وال أن يكون عضواً  لإلدارة في أكثر من شركة واحدة  منتدبا

ً  مركزها الرئيس في الدولة  .، وال أن يجمع بين عضوية مجلسي إدارة شركتين تمارسان نشاطا متجانسا

، وال يجوز للرئيس أن يكون عضواً في أّي  تنفيذي بالشركةويُحظر الجمع بين رئاسة المجلس وأي منصب 

 من لجان المجلس المنصوص عليها في نظام الحوكمة الصادر عن السادة / هيئة قطر لألسواق المالية. 

 

ً  ويجب على رئيس وأعضاء المجلس تقديم إقراراً  قر فيه ، ي يحفظه أمين السر في الحافظة المعدة لذلك سنويا

  .الجمع بين المناصب التي يُحظر الجمع بينها وفقا للقانون وأحكام هذا النظام كل منهم بعدم

 

  :ًالعضو المستقل رابعا : 

  للحصر ال المثال سبيل على االستقاللية مع يتنافى ومما التامة، باالستقاللية المستقل العضو يتمتع أن يجب . 1

 : االتي

 لةةالستقال كشرط بها المعمول الحوكمة بنظم المحددة النسبة عن يزيد الشركة أسهم من لعدد مالكا يكون أن 1.1

 العضو.

 انتخابات ىعل السابقتةن السنتةن خالل امجموعته من شركة أي أو للشركة التنفةذية باإلدارة موظفا   يكون أن 1.2

  .المجلس

 أي وأ الشركة مع متعاملةنال من أي لدى المجلس انتخابات على السابقتةن السنتةن خالل موظفا   يكون أن 1.3

 هذه من أي في سةطرة لحصص مالكا   يكون أن أو الخدمات، مقدمي وكبار كالمدققةن مجموعتها من شركة

 .المجلس انتخابات قبل سنتةن خرآ خالل األطراف

 أو بالشركة العلةا التنفةذية اإلدارة أو المجلس أعضاء من أي مع األولى الدرجة من قرابة صلة له تكون أن 1.4

 .امجموعته من شركة أي

 قبل سنتةن أخر خالل امجموعته من شركة أي أو الشركة مع مباشرة غةر أو مباشرة تعامالت له تكون أن 1.5

 .المجلس انتخابات
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   - : كان إذا مستقالا  غير المجلس عضو يعتبرو .مستقلين أعضاء األقل على المجلس أعضاء ثلث يكون أن يجب 2

 انتخابات قبل سنتةن خرآ خالل امجموعته من شركة أي أو الشركة مع مباشرة غةر أو مباشرة تعامالت لديه  2.1

  . المجلس

 . المجلس في عضوا   بصفته له تُمنح التي المكافآت بخالف الشركة من كبةرة مكافآت على حصل 2.2

 . األولى الدرجة من المجلس أعضاء ألحد أو العلةا التنفةذية اإلدارة موظفي من ألي قريبا   كان إذا 2.3

 .الشركة مجموعة ضمن من شركة أي إدارة مجلس في عضوا   2.4

 

  :ًمهام وأهداف مجلس اإلدارة خامسا : 

 : اعتماد الخطة االستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة واإلشراف على تنفيذها ومن ذلك -1

 .االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها وضع 1.1

 .وإقرار الميزانيات السنوية، تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية  1.2

 .بها ، وتملك األصول والتصرف اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة  1.3

 .تحديد األهداف ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة  1.4

مهام وال المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية في الشركة واعتمادها بما يضمن التوزيع المحكم للوظائف 1.5

 .والمسؤوليات بالشركة خاصة وحدات الرقابة الداخلية

تضمن ي ، والذي تعده اإلدارة التنفيذية العليا على أن ةاعتماد دليل إجراءات تنفيذ استراتيجية وأهداف الشرك 1.6

وكمة المعنية بالح تحديد سبل وأدوات االتصال السريع مع الهيئة وغيرها من الجهات الرقابية وسائر األطراف

 .ومن بينها تسمية مسؤول اتصال

اعتماد الخطة السنوية للتدريب والتثقيف بالشركة على أن تتضمن برامج للتعريف بالشركة وأنشطتها  1.7

 .وبالحوكمة وفقا لهذا النظام

 :، ومن ذلك وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها -2

 من أعضاءوضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حاالت التعارض المحتملة لكل  2.1

   ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، المجلس واإلدارة التنفيذية العليا والمساهمين       

 .التصرف الناتج عن التعاملت مع األطراف ذوي العلقةوإساءة       

 وضع نظام اإلفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلل المعلومات  2.2

 التي ال تتاح للجمهور، على أن يتضمن ذلك النظام األسس الواجب إتباعها عند التعامل في األوراق       

 في األوراق المالية للشركة أو المالية من قبل األشخاص المطلعين، وتحديد فترات حظر تداول هؤالء       
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 عن إعداد قائمة باألشخاص المطلعين وتحديثها. أي شركة من مجموعتها، فضلً       

 .التأكد من سلمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما فيها األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية 2.3

 التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر، وذلك من خلل تحديد التصور العام عن  2.4

 .المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية       

 .المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة 2.5

 .مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة وضع نظام حوكمة خاص بالشركة واإلشراف العام عليه ومراقبة  2.6

 

 وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة بين أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، ويجب أن تغطي هذه -3

 :اآلتي - بوجه خاص - السياسة

 .آلية تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقود 3.1

 .أو الخلفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح آلية تسوية الشكاوى  3.2

 .بهم آلية مناسبة إلقامة علقات جيدة مع العملء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة  3.3

قواعد السلوك المهني لإلدارة التنفيذية والعاملين بالشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية واألخلقية  3.4

 .هاوااللتزام ب وتنظم العلقة بينهم وبين أصحاب المصالح، وآليات مراقبة تطبيق هذه القواعدالسليمة 

 .مساهمة الشركة االجتماعية 3.5

وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات  -4

 .للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح اآلخرين

توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بالطريق الذي رسمه القانون، ويجب أن   -5

تشتمل الدعوة واإلعالن على ملخص واٍف عن جدول أعمال الجمعية العامة متضمنا البند الخاص بمناقشة تقرير 

 .الحوكمة واعتماده

 .دارة التنفيذية العليا، وخطة التعاقب على إدارتهااعتماد الترشيحات الخاصة بالتعيين في وظائف اإل -6

وضع آلية للتعامل والتعاون مع مقدمي الخدمات المالية، والتحليل المالي، والتصنيف االئتماني وغيرهم من  -7

مقدمي الخدمات وجهات تحديد معايير ومؤشرات األسواق المالية لتقديم خدماتهم بسرعة وأمانة وشفافية لكافة 

 .المساهمين

 .وضع برامج التوعية الالزمة لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة المخاطر بالشركة  -8

اعتماد سياسة واضحة ومكتوبة تحدد أسس وطريقة منح مكافآت أعضاء المجلس، وحوافز ومكافآت اإلدارة  -9

 التنفيذية العليا والعاملين بالشركة وفقاً لمبادئ الحوكمة.

 .األطراف ذي العالقة، وعرضها على الجمعية العامة إلقرارهاوضع سياسة واضحة للتعاقد مع  -10
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 .داء المجلس، واإلدارة التنفيذية العلياآوضع أسس ومعايير تقييم  -11

وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة لعضوية المجلس ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية  -12

 .االعامة له

 

  ً  : مسؤوليات المجلس: سادسا

 

المجلس كافة المساهمين، وعليه بذل العناية اللزمة في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة بما يحقق مصلحة يمثل 

ألعمال والممارسات غير الشركة والمساهمين، وأصحاب المصالح، وعليه أن يتحمل مسؤولية حماية المساهمين من ا

 .بهم أو تعمل على التمييز بينهم أو قرارات قد تلحق ضرراً  القانونية أو التعسفية أو أي أعمال

وتحقيق الربح وتنفيذ القوانين واألنظمة وتعيين ، فمجلس اإلدارة مسؤول مسؤولية مباشرة عن تحقيق أهداف الشركة 

الدقة بالتنفيذ و، داء وتشكيل اللجان التي تضمن حسن اآل، وتوفير المستشارين ، جهاز وظيفي قادر على تحقيق األهداف 

ة لغايات تحقيق أهداف الشركو واستمرارية التطوير لألفضل مع المحافظة التامة على أموال الشركة.، قابة وإحكام الر

ون المسؤولية ولتك، وتحديد المسؤوليات القانونية المقررة ، ولتنفيذ الغايات المبينة بعقد التأسيس والنظام األساسي 

  واختصاصاته أن يؤدي وظائفه ومهامه - يخالف أحكام القانونبما ال  - على المجلس، واضحة أمام الجمعية العامة

 ً  : لآلتي وأن يتحمل مسؤوليته وفقا

ومات يجب أن يؤدي المجلس مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن تكون قراراته مبنية على معل -1

 .أو من أي مصدر آخر موثوق به وافية من اإلدارة التنفيذية

ع المساهمين، وعليه أن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة ال مصلحة من يمثله أو من يمثل عضو المجلس جمي -2

 .ت له لتعيينه بالمجلسوّ ص

   ، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض يجب أن يحدد المجلس الصلحيات التي يفوضها لإلدارة التنفيذية -3

كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصلحية البت فيها، وترفع اإلدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها 

 .للصلحيات المفوضة

الشركة وبخاصة الجوانب  يجب على المجلس التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل -4

 .عن تدريبهم إن لزم األمر المالية والقانونية فضلً 

يجب على المجلس التأكد من إتاحة الشركة المعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضاء المجلس بوجه عام   -5

 .وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاء، وألعضاء المجلس غير التنفيذيين بوجه خاص 
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المسؤوليات األساسية الصالحيات وفيما يلي و. الشركةيُعهد إلى المجلس صالحية غير محدودة إلدارة  -6

   للمجلس:

وضع السياسة العامة إلدارة الشركة بفروعها المختلفة ومراقبة تنفيذ هذه السياسة باستمرار وتعديلها عند  6.1

 والقوانين النافذة. ، الضرورة وفق عقد التأسيس والنظام األساسي 

 وإنشاء الفروع اللزمة إلدارة عمل الشركة. ، ام وتشكيل اإلدارات والدوائر واألقس، إقرار الهيكل التنظيمي  6.2

أو تأسيس شركة أو شركات أو مشروعات أخرى ضمن أهداف ونشاطات الشركة المقررة بعقد المشاركة  6.3

 التأسيس والنظام األساسي لها. 

بة أداؤه داء واجبه ومراقآوإقالته وتحديد راتبه وإعطائه الصلحيات التي تمكنه من الرئيس التنفيذي  تعيين 6.4

 بما يحقق أهداف الشركة. 

وكبار الموظفين بالتوقيع على سندات الصرف وحسب تعليمات التي للرئيس التنفيذي إعطاء الصلحيات  6.5

 تصدر بهذا الشأن. 

ا يحقق أهداف داء واجباتهم الموكلة إليهم بمآالتأكد من وضع سياسة ومنهاج عمل تمكن أعضاء المجلس من  6.6

 أو من ينوب عنه. الرئيس التنفيذي الشركة بالتنسيق 

لرئيس االتصديق على فتح الفروع وإعطاء الوكاالت لتنفيذ أعمال التأمين داخل الدولة وخارجها وفق تنسيب  6.7

 ووفق شروط وقيود محددة تضمن مصالح الشركة. ،  التنفيذي

باإلضافة إلى أعضاء مجلس اإلدارة ، ه والعضو المنتدب إعطاء الصلحيات لرئيس مجلس اإلدارة / أو نائب 6.8

 . بالتوقيع على سندات الصرف والشيكات )أذونات الصرف( وحسب التعليمات التي تصدر بهذا الشأن

بشأن زيادة رأس مال الشركة أو إعادة توزيعه ورفع  امةدراسة االقتراحات التي ستعرض على الجمعية الع 6.9

دورات  ضمن امةالجمعية العالتوصيات ووضع التقارير اللزمة والمقررة بالنظام األساسي التي تعرض على 

 انعقادها التي تنعقد بموجب القوانين والنظام األساسي للشركة. 

حسب حجم العمل في ضوء "إن وجدت"  قساط رأس المال المستحقةأتحديد طريقة وأسلوب سداد باقي  6.10

وكذلك وضع التعليمات باستهلك المصاريف واألتعاب ، نصوص القوانين واألنظمة المتعلقة بقطاع التأمين 

 المدفوعة في سبيل تأمين الشركة.   

اتخاذ القرارات بوضع السياسات واألنظمة لتنظيم الدورة المحاسبية ودورة طلب الشراء للمستلزمات  6.11

 والتأكد من وجود المخصصات وأسلوب الشراء والمحافظة عليها حتى استهلكها. ، مات والقرطاسية والمه

ووضع األنظمة لتنظيم الدورة المحاسبية في امتلك وبيع االستثمارات ، اتخاذ القرارات باالستثمار  6.12

 بجميع أنواعها. 
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االقتراض وإصدار السندات االسمية أو لحاملها وتقديم التعهدات والكفاالت اللزمة باتخاذ القرارات  6.13

واتخاذ القرار في العطاءات وصرف النفقات على أن يراعى في ذلك ما نص عليه النظام المالي واألساسي 

 للشركة. 

 شارينتشكيل لجان مؤلفة من أعضائه أو من أعضائه وموظفي الشركة أو أعضائه ومستشار / مست 6.14

 ومنح هذه اللجان الصلحية إلنجاز مهمة محددة وتحديد األتعاب والبدالت التي ، من خارج الشركة        

 يتقاضونها أثناء تأدية مهمتهم وبدل انتقالهم.        

 وضع النظام الوظيفي والمالي، وإقرار التعليمات المتعلقة بهذه المتطلبات ووضع التعليمات اللزمة  6.15

 دارة أعمال الشركة. إل       

 وحسابات  ،السنوية لميزانية وا، الموازنة التقديرية  يجتمع مجلس اإلدارة بالمواعيد التي يقررها لمناقشة 6.16

 وحساب توزيع األرباح والخسائر وغيرها من التقارير السنوية عن إنجاز الشركة، ونتائج األعمال        

 في اجتماعها السنوي العادي أو اجتماعها غير العادي وفق امةقبل عرضها على الجمعية الع وذلك       

 النظام األساسي للشركة.       

 وتنفيذ قراراتها وتوصياتها وفق عقد التأسيس والنظام  امةيتولى مسؤولية النقاش مع الجمعية الع 6.17

 .األساسي والقوانين النافذة       

 الرئيس التنفيذي  على اإلشراف في تفويضهم / وتفويضه أعضائه من أكثر أو منتدب عضو انتخاب 6.18

 .المجلس وسياسات وقرارات إرشادات تطبيق شأن في التنفيذية واإلدارة       

  . وامتيازاتهم ورواتبهم وصلحياتهم ومسؤولياتهم واجباتهم وتحديد المجلس مستشاري تعيين 6.19

  .االتصال قنوات وتسلسل/ للشركة التنظيمي الهيكل واعتماد مراجعة 6.20

  عن ثقةالمنب المختصة اللجنة إلى الُمفوضة الصلحيات تتجاوز التي المالية االلتزامات على الموافقة 6.21

  .التنفيذية واإلدارة المجلس       

  .المساهمين إلى عنها اإلعلن قبل األخرى واإلفصاحات للشركة المالية البيانات وتقييم مراجعة 6.22

 المجلس يقتنع حتى بشأنها المتابعة وأجراء المجلس تهم والتي المحتملة المشاكل حول استفسارات طلب 6.23

 .صحيحة بطريقة المسائل تلك تعالج اإلدارة بأن        

 وقرارات أعمال واعتماد الدورية المراجعة جراءإو وواجباتها صلحياتها وتحديد للمجلس لجان إنشاء 6.24

   .سنويا المجلس لجان وتوصيات 6.25
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 : االستراتيجية والتخطيط - 7

  - : يلي ما خلل من للشركة االستراتيجية التوجيهات اإلدارة مجلس يقدم

  رتطوي ذلكوك سنوات، ثلث كل عليها الموافقة يتم وأن دوري بشكل الشركة ةاستراتيجي اعتماد 7.1

 الضرورة. دعت كلما التجارية األعمال وأهداف االستراتيجية الخطة       

 .ألصولا وبيع الرئيسية واالستثمارات االستراتيجية المبادرات على والموافقة التطوير مقترحات مراجعة 7.2

  في ةالشرك ممثلي قبل من إليهم تصل التي المشكلت معالجة على للشركة التنفيذية اإلدارة مساعدة 7.3

  .لها المملوكة الشركات إدارات مجالس       

 

  : المركز المالي للشركة -8

  . للشركة المالي داءاآل مراقبةو السنوية الشركة ميزانية اعتماد 8.1

ً  واالحتياطيات المال رأس من ملئمة بمستويات حتفظت الشركة أن من التأكد 8.2  التجارية للمبادئ وفقا

  . التأمين وأنظمة السليمة

 مراجعةو الخارجيين المدققين من التدقيق تقارير واستلم امةالع الجمعية إلى الخارجيين المدققين ترشيح 8.3

  . الصلة ذات الجوانب تحسين نحو اإلدارة وتوجيه التقارير

ً  لتزاماإل مسؤولو الداخلي التدقيق رئيس تعيين 8.4  .التدقيق لجنة لتوصيات وفقا

  األرباح. توزيع وسياسة األسهم أرباح بشأن العامة الجمعية إلى توصيات تقديم 8.5

 

 :لتزام الحوكمة واإل  -9

 ىالموص والمبادئ الحوكمة سياسات على افقيوو راجعوي .الشركة في الشركات حوكمة على اإلدارة مجلس يشرف 

 .الخارجية االستشارية والمكاتب ، التنفيذية واإلدارة المجلس لجان من بها

  اإلدارة. مجلس عن المنبثقة اللجان خلل من الداخلية الرقابة أنظمة تطبيق ضمان على شرافاإل 9.1

  ماب بها المعمول والمحلية الدولية واألنظمة والقوانين األساسي بالنظام ةملتزم الشركة أن من التأكد 9.2

  .المركزي قطر مصرف / السادة تعليمات ذلك في       

  أكدالت على والعمل ، ذلك في يفوضها عنه منبثقة لجنة خلل من أو مباشرة الشركة سياسات مراجعة 9.3

 .والخارجية الداخلية تغيراتمال مع ومناسبة ملئمة أنها من       
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  .الشركة نفقة على خارجي مستشار / خبير أي استشارة اإلدارة لمجلس يمكن 9.4

 

 : تفويض المهام  -10

   إلدارتها، يتولى المجلس جميع الصلحيات والسلطات اللزمة  بما ال يخل باختصاصات الجمعية العامة

، وله تشكيل لجنة خاصة أو أكثر للقيام بمهام محددة على  ويجوز له تفويض لجانه في ممارسة بعض صلحياته

  .أن ينص في قرار تشكيلها على طبيعة تلك المهام

 ً أو فوض جهات أو أشخاصاً آخرين للقيام  وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلس وإن شكل لجانا

 .عماله، وعلى المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدةببعض أ

 

  ً  : اختصاصات وصالحيات رئيس مجلس اإلدارة :سابعا

وينتخبه المجلس لرئاسته. ،  امةرئيس مجلس اإلدارة هو أحد أعضاء مجلس اإلدارة المنتخبين من الجمعية الع     

ة مسؤولين عن أعمالها تجاه الجمعي، وموظفي الشركة ، لشركة ل التنفيذيوالرئيس ، وأعضاء مجلس اإلدارة ، والرئيس 

والغير عن أعمال الغش وإساءة استعمال الصلحيات وأية مخالفات لنصوص أحكام عقد التأسيس والنظام  امةالع

وقانون الشركات ويعتبر الرئيس أو من يقوم مقامه في حدود هذا النظام وقرارات مجلس اإلدارة . األساسي للشركة 

وله أن يوكل المستشار القانوني أو محامي الشركة للدفاع عن مصالح الشركة ، الممثل القانوني للشركة التجارية هو 

والتقارير المالية والدورية على مجلس اإلدارة ، وبيان األرباح والخسائر ، ويتولى عرض الموازنة التقديرية للشركة 

وله أن يوكل من يقوم مقامه من أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي  ، وللرئيس الحق في تمثيل الشركة والتوقيع باسمها

 الشركة للتوقيع ويرأس اجتماعات اإلدارة ويتولى الصلحيات التالية:

ق أهدافها وأغراضها المنشودة وبل تعارض مع القوانين يحقلتيتولى مسؤولية قيادة الشركة وتوجيه أعمالها  -1

 والنظم السارية بالدولة أو النظام األساسي وعقد التأسيس للمحافظة على أموال الشركة وممتلكاتها. 

رسم السياسات ووضع الخطط العامة للشركة بحيث بأو من ينوب عنه  الرئيس التنفيذييقوم باالشتراك مع  -2

 وتقديم هذه السياسة والخطط إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها واعتمادها.  ،األغراض المحددة لهاتكفل تحقيق 

 للشركة، والتحقق منها ومراقبه تنفيذ واتخاذ القرارات ةمراقبة وتتبع خطوات تنفيذ الخطط والسياسات المرسوم -3

 األعمال نحو األهداف المرسومة.  راللزمة لتعديل مسا

فاقيات والتوقيع على االت،  كالبنوك والعملء والوكلء وأجهزة ومصالح الدولة والغيرالقضاء أمام تمثيل الشركة  -4

 بما يراه الزماً لتيسير ودفع عجلة العمل بحدود كافية.  الرئيس التنفيذي وتفويض
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القانون  وفقدعوة مجلس اإلدارة للنعقاد في مواعيد االنعقاد الدورية أو كلما تطلب األمر اجتماع المجلس  -5

 حكام النظام األساسي للشركة. وأ

 الميزانيةوالموازنة التقديرية  دعوة مجلس اإلدارة للجتماع لمناقشة المواضيع التي تقع ضمن صلحياته ومنها  -6

 وحسابات نتائج األعمال السنوية والتقرير السنوي وتقرير مدقق حسابات الشركة.  السنوية

 .ة جميع المسائل األساسيّة بشكل فعّال وفي الوقت المناسبالتأكد من قيام المجلس بمناقش -7

مع األخذ بعين االعتبار أيّة مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء  المجلس الموافقة على جدول أعمال اجتماع -8

 .المجلس

تشجيع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي وفعّال في تصريف شؤون المجلس، لضمان قيام المجلس  -9

 .ته بما يحقق مصلحة الشركةبمسؤوليا

إتاحة كافة البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات والسجلت الخاصة بالشركة وبالمجلس ولجانه  -10

 .ألعضاء المجلس

 .إيجاد قنوات التواصل الفعلّي بالمساهمين والعمل على إيصال آرائهم إلى المجلس -11

 خاصة بالمشاركة الفعّالة وتشجيع العلقات البنّاءةإفساح المجال ألعضاء المجلس غير التنفيذيين بصورة  -12

 .بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين

 تعيين الوظائف العليا واالستشارية التي تقتضيها طبيعة العمل بالشركة.  -13

ومناقشة ذي الرئيس التنفيبالتنسيق مع مدراء اإلدارات والدوائر وتقييم أداء  ،الرئيس التنفيذي تقييم عمل  -14

 سير األعمال ونسب تحقق أهداف وخطط وبرامج الشركة. 

 ا مجلس اإلدارة. فيهالعمل بأية صلحيات أخرى يفوضه  -15

 

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

 .صلحياته

 

  ً  : اختصاصات وصالحيات العضو المنتدب -: ثامنا

 . شركة / الخليج للتأمين التكافلي واستراتيجيةاإلشراف على تنفيذ قرارات المجلس وفقاً ألهداف  -1

 تعمل في حدود الميزانية المعتمدة من قبل المجلس. ، اإلشراف على أن شركة / الخليج للتأمين التكافلي  -2

 في حدود السلطة المفوضة له من قبل المجلس.  واالستثماراتاإلشراف على تنفيذ المبادرات االستراتيجية  -3

 الموافقة على النفقات في حدود السلطة المفوضة له من قبل المجلس.  -4

 لتنفيذية. اواإلدارة ، الرئيس التنفيذي الشركة بالتنسيق مع اإلشراف على تنفيذ المبادرات الرئيسية داخل  -5
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 صاح عنها في الوقت المناسب والموافقة عليها. تزويد المجلس ولجان المجلس بالتقارير المطلوبة واإلف -6

العمل على توفير معلومات ألنشطة المجلس على النحو المنصوص عليه من مسؤوليات وواجبات مجلس  -7

 اإلدارة. 

 المشاركة في لجان المجلس المختلفة. -8

المجلس  مساعدة ممثلي إدارات الشركة في الكيانات ذات الصلة على التواصل والعمل عن كثب مع لجان -9

 المختلفة. 

 أي مسؤولية إضافية يعهد له بها من قبل المجلس / رئيس المجلس.  -10

 

 

 

  ً  : واجبات أعضاء المجلس : تاسعا

 : يلتزم أعضاء المجلس بما يلي         

االنتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه، وعدم االنسحاب من المجلس إال لضرورة وفي الوقت  -1

 .المناسب

 . مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح وتقديمها على المصلحة الخاصةإعلء  -2

  إبداء الرأي بشأن المسائل االستراتيجية للشركة، وسياستها في تنفيذ مشاريعها، ونظم مساءلة العاملين بها -3

 .ومواردها، والتعيينات األساسيّة، ومعايير العمل بها

يّة دائها بما فيها التقارير السنوآتحقيق أغراضها وأهدافها، ومراجعة التقارير الخاصة بداء الشركة في آمراقبة  -4

 .ونصف السنويّة والربعيّة

5-  ً هذا ل اإلشراف على تطوير القواعد اإلجرائية الخاصة بالحوكمة، والعمل على تطبيقها بالشكل األمثل وفقا

 .النظام

  تصاصاتهم ومؤّهلتهم في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجةمهاراتهم وخبراتهم المتنوعة بتنوع اخ استخدام -6

 .والعمل على تحقيق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح

 .المشاركة الفعالة في الجمعيات العامة للشركة، وتحقيق مطالب أعضائها بشكل متوازن وعادل -7

  ت دون إذن كتابي مسبق من الرئيس أو من يفوضه في ذلكعدم اإلدالء بأية تصريحات أو بيانات أو معلوما -8

 .وعلى المجلس تسمية المتحدث الرسمي باسم الشركة

9-  ً وظائف على القيام بالمهام وال اإلفصاح عن العلقات المالية والتجارية، والدعاوى القضائية التي قد تؤثر سلبا

 .الموكلة إليهم
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   خارجي مستقل على نفقة الشركة فيما يتعلّق بأيّة مسألة تخّص ويجوز ألعضاء المجلس طلب رأي مستشار

 .الشركة

 

 

  ًإجتماعات مجلس اإلدارة : عاشرا : 

 

 : الدعوة لالجتماع -1

 ً لما ينص عليه النظام األساسي للشركة، وعلى الرئيس أن يدعو  يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ووفقا

المجلس إلى االجتماع متى طلب ذلك اثنان من األعضاء على األقل، وتوجه الدعوة لكل عضو مصحوبة 

بجدول األعمال قبل التاريخ المحدد النعقاده بأسبوع على األقل، ويجوز ألي عضو طلب إضافة بند أو أكثر 

 .لإلى جدول األعما

 

 : اجتماعات المجلس .2

ً إال بحضور  خلل السنة -على األقل -يعقد المجلس ستة اجتماعات  ، وال يكون اجتماع المجلس صحيحا

 .أغلبية األعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس

وللعضو الغائب أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، على أنه ال يجوز 

أن يمثل العضو الواحد أكثر من عضو، وإذا تغيب عضو المجلس عن حضور ثلثة اجتماعات متتالية أو 

 .عتبر مستقيلً اأربعة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس 

المشاركة في اجتماع المجلس بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن ويجوز 

 .المشارك من االستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس وإصدار القرارات

 

 : قرارات المجلس .3

وعند  ين والممثلين،بما ال يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضر

تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس االجتماع، ويحرر محضر لكل اجتماع، يحدد فيه أسماء 

تدب و العضو المنرئيس االجتماع  ويتم توقيعه مناألعضاء الحاضرين والغائبين، ويبين ما دار باالجتماع، 

اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر وأمين السر، وللعضو الذي لم يوافق على أي قرار إن وجد 

 .االجتماع

ويجوز للمجلس، في حالة الضرورة ولدواعي االستعجال، إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع 

 .أعضائه كتابة على تلك القرارات، وعلى أن تعرض في االجتماع التالي للمجلس، لتضمينها محضر اجتماعه
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 لس اإلدارة واللجان المنبثقة عنهمج تقييم أداء: إحدى عشر  : 

 عنه المنبثقة واللجان المجلس أعضاء / والسادة المجلس داءأل ذاتي تقةةم عمل اإلدارة مجلس على يجب -1

  .والحوكمة الترشةحات / السةاسات لجنة خالل من وذلك سنويا  

 لقةامل المجلس أعضاء من عضو كل على ((1   رقم ))مرفق مسبقا   معد تقةةم نموذج بتوزيع الذاتي التقةةم يبدأ -2

 اتالترشةح / السةاسات لجنة مع لمناقشته اإلدارة مجلس رئةس إلى وإرساله وتوقةعه التقةةم بعملةة

  .والحوكمة

  للشركة. السنوي الحوكمة بقرير الذاتي التقةةم عملةة إتمام عن اإلفصاح يجب -3

 

  اإلدارةلمجلس واألدبية مبادئ األخالقية ال عشر:ثاني : 

 

 المسؤولية: -1

 هذهو المساهمةن. عن نةابة التنفةذية اإلدارة أداء على ويشرف المساهمةن جمةع مصالح يمثل اإلدارة مجلس 1.1

 قةقتح على القادرة القةادات واستقطاب الشركة ونشاطات أداء مراقبة واجب يحكمها اإلشرافةة المسؤولةة

  الشركة. ومبادئ استراتةجةة

  بها. لمعمولا والدولةة المحلةة واللوائح القوانةن بجمةع بااللتزام التنفةذية اإلدارة ويوجه يتقةد اإلدارة مجلس 1.2

 واالستراتةجةات األهداف تحقةق لضمان التنفةذين الموظفةن كبار أداء راقبي أن اإلدارة مجلس على 1.3

  ة.المحدد

 اجتماعات محاضر في هاعتراضات تسجةلب قام إذا المخالفات عن مسؤول اإلدارة مجلس عضو يكون لن 1.4

 العتراضا إلى يبادر ولم المخالفات تلكب إبالغه تم إذا مسؤول سةعتبر غائبا   العضو كان وإن اإلدارة، مجلس

  علةها.

 :الشفافية -2

 لمصلحة ةةن بحسن ويعملون تعامالتهم؛ جمةع في بأمانة والتصرف الشركة بقةم اإلدارة مجلس أعضاء يلتزم 2.1

 مصالح لهم أخرى شركة أو مؤسسة أي أو أقاربهم أحد مصلحة أو ةالشخصة همحاللمص ولةس الشركة

 معها.

 وايتجنب أن وعلةهم ، شخصةة مكاسب تحقةق جلأ من مناصبهم يستغلون الأ المجلس أعضاء على يجب 2.2

  .والتصويت اللجان مداوالت أو المجلس اجتماعات في مشاركتهم عند المصالح تضارب
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 غةر لوكالس عن اإلبالغ على والموظفةن المجلس أعضاء ميقد بحةث سلةمة بةئة وجود على المجلس يشجع 2.3

 .لسلوكا سوء عن نةة بحسن يبلغون الذين الموظفةن من باالنتقام يُسمح وال مالحظته، يتم الذي األخالقي

 كان إذا ،أخرى كةانات أو ادأفر من هدايا لبقبو عائالتهم إفراد من فرد أي أو المجلس ألعضاء يُسمح ال 2.4

 .المجلس أعضاء أحد قبل من الشركة بنشاط متعلقة قرارات إجراءات/ على التأثةر اجل من ذلك
 

 :االستمرارية -3

 .الشركة نشطةأو جراءاتإل المستمر التطوير على دائما   المجلس أعضاء يعمل 3.1

 على معرفةال وتحصةل التدريب على الجمةع تشجةع علةهمو والسةاسات، بالمعايةر المجلس أعضاء يتقةد 3.2

    الشركة. ونجاح الشخصي النجاح لتحقةق المستويات جمةع

 واللوائح. للقانون وفقا   لها الفعال االستخدام وضمان الشركة أصول حماية على المجلس أعضاء يعمل 3.3

 ةاستمراري وتامةن الشركة لخدمة الكافي والجهد ومهاراتهم خبراتهمو وعلمهم قتهمو المجلس أعضاء يكرس 3.4

 .لمساهمةنل األرباح

 

  :ةـــــالسري -4

 الشركةب الخاصة والحساسة المهمة المعلومات على الحفاظو لسريةبا اإلدارة مجلس أعضاء يلتزم 4.1

 الجهات أو التحقةق هاتج من أمر أو قضائي أمر على بناء كان أو به باإلفصاح مخوال   كان ما باستثناء

 . الرقابةة

 سرية. معلومات العامة لغةر والمخصصة بالشركة الخاصة المعلومات تعتبر 4.2

 

 العادية وغير العادية العامة الجمعية  عشر: ثالث : 

 

 اإلدارة سمجل من بدعوة للشركة المالةة السنة انتهاء تاريخ من أشهر أربعة خالل الدوحة في السنوية العامة الجمعةة تُعقد

 المجلس أعضاء أغلبةة حضره إذا صحةحا   االجتماع يكونو .االختصاص ذات الجهات موافقة على الحصول وبعد

   .المال رأس قةمة من المطلوب األدنى الحد يمثلون الذين المساهمةن من عدد وحضره

 

 يقم لم فإذا الحسابات، مراقب ذلك إلةه طلب متى أو لذلك الحاجة دعت كلما العامة الجمعةة دعوة اإلدارة ولمجلس 

 موافقة أخذ بعد مباشرة الدعوة توجةه الحسابات لمراقب جاز الطلب تاريخ من يوم (15) خالل الدعوة بتوجةه المجلس

 مساهمةن مساهم/ ذلك إلةه طلب متى لالنعقاد العامة الجمعةة دعوة المجلس على ويتعةن ،اإلختصاص ذات الجهات
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 اإلدارة قامت وإال الطلب تاريخ من يوم (15) خالل وذلك جدية، وألسباب المال رأس من ٪10 عن يقل ال ما يملكون

   .الشركة نفقة على الدعوة بتوجةه المساهمةن هؤالء طلب على بناء  

  

 

 

 دالبنو األعمال جدول يتضمن أن ويجب ،المجلس رئيس مع بالتنسيق امةالع الجمعية أعمال جدول تحضير يتم 

 التالية:

 الحسابات، مراقب وتقرير السنة، خالل المالي مركزها وعن الشركة نشاط عن اإلدارة مجلس تقرير سماع -1

 .علةهما والتصديق

 .علةهما والتصديق والخسائر، األرباح وحساب الشركة مةزانةة مناقشة  -2

 .واعتماده الحوكمة تقرير مناقشة -3

 .وإقرارها األرباح توزيع بشأن اإلدارة مجلس حاتمقتر في النظر -4

 .مكافآتهم وتحديد اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء في النظر -5

 هم.أتعاب وتحديد الحسابات مراقبي تعةةن بشأن المناقصة عرض -6

  .ءاالقتضا عند اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب  -7

 

 من % 25 يمثلون الذين المساهمةن من طلب على بناء أو المجلس من قرار حسب العادية غةر العامة الجمعةة وتعقد 

 ا  وفق المطلوب األدنى الحد يمثل المساهمةن من عدد حضور يشترط صحةحا   االجتماع يكون ولكي .الشركة مال رأس

   التالةة: الحاالت في العادي غةر العامة الجمعةة عقد ُيجبو .المال رأس أسهم من للقانون

  .للشركة األساسي النظام تعديل -1

 .الشركة مال رأس تخفةض أو زيادة -2

 الشركة. عقد مدة تمديد -3

  .الشركة دمج أو تحويل أو تصفةة أو حل -4

  أخر. وجه بأي فةه تصرف أو الشركة أجله من قامت الذي المشروع كل بةع -5



 

 

 اإلدارة جملس ألعضاء الذاتي التقييم منوذج     

 

 

 

 الستقللا عوامل االعتبار في يوضع أن يجب ككل، المجلس داءآ وتقييم اإلدارة مجلس لعضو الفردي داءاآل تقييم عند

 جبي المجلس رئيس لمناقشة وتمهيداً  القرارات. وإصدار ، الجماعي العملو ، بالوقت وااللتزام ، والمعرفة ، والخبرة

ً  الذاتي التقييم عمل  لترشيحاتا السياسات/ لجنة مع مناقشته ليتم المجلس لرئيس النموذج وارسال أدناه للبيان وفقا

  : والحوكمة
 

 اإلدارة. مجلس رئيس كتبم إلى وتوقيعه تعبئته بعد التقييم نموذج إعادة على اإلدارة مجلس عضو يعمل
 

  (( أدناه موضح هو كما األداء مستوى إلى للتقييم المحددة الفراغات تشير ))                 

  

 

 ........................................................................................ : اإلدارة مجلس عضو اسم

 

 ينطبق ال  4  3  2  1 ــانـــالبيــــ 

 

1 

 

 ضعو في المشاركة على وقدرته الرئةسي، الشركة بنشاط العضو إدراك مدى

  اإلستراتةجةة. أهدافها

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

 

2 

 

 أهداف لتحقةق الالزمة والبشرية المالةة الموارد بتوافر العضو اهتمام مدى

  الشركة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3 

 

    لها. عالجمة التزام في اإلسهام إلى يدفعه مما الشركة وقةم معايةر العضو يدعم

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4 

 

                    المجلس اجتماعات حضور في االنتظام مدى

4 3 2 1 = متوسط                               جيد =       جداً  جيد = ممتاز =           

3 
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 فةها. عضو يكون التي اللجان اجتماعات حضور في االنتظام مدى 5

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                    لالجتماعات. الجةد باإلعداد العضو التزام مدى 6

           

  المجلس. اجتماعات أثناء المناقشات في بفاعلةة العضو مشاركة مدى 7
  

  
  

  
  

  
  

  
  

8 

 

  ة.الشرك بنشاط يتعلق بما واإللمام نفسه وتدريب للتعلم العضو يسعى
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 يف للمساهمة وأنشطتها الشركة لسةاسات اإلدارة مجلس عضو استةعاب مدى 9

  .األداء تطوير
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

10 

 

 بدوره. لالضطالع وخبراته اإلدارة مجلس عضو مهارات مستوى
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

11 

 

   بالمجلس. زمالءه وأدوار به المنوط بدوره المجلس عضو إدراك مدى

  

  

  

  

  

  

  

  

 والفهم التقصي ناحةة من المخاطر مع اإلدارة مجلس عضو تعامل كةفةة 12

  والمعالجة.
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 ناءةب بإيجابةة السةئة األخبار مع التعامل على اإلدارة مجلس عضو قدرة مدى  13

  المشكالت. حل في تساهم
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 به. المنوط للدور الكافي الوقت بتوفةر العضو التزام مدى 14
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   .ياإليجاب للتغةر دعمه ومدى للتغةر، العضو تقبل مدى 15
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16 

 

 على وقدرته فةهم، وتأثةره اآلخرين مع التواصل على العضو قدرة مدى

  آرائهم. استةعاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

17 

 

 المجلس أعمال بجدول المدرجة البنود تقةةم على اإلدارة مجلس عضو قدرة

  السلةم. القرار وتبني ومناقشتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

18 

 

 

    التنفةذية. اإلدارة مع المفتوحة االتصال قنوات مع التعامل العضو يحسن

  

  

  

  

  

  

  

  

 

19 

 

 وفق ا امعه التواصل اآلخرين المصالح وأصحاب المساهمةن لكبار العضو يتةح

  اإلدارة. مجلس في لدوره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

20 

 

 عمالد وتلقي الئق بشكل المجلس سر أمةن مع التواصل على العضو يعمل

   منه.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                          

 


