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الهدف من
الميثاق

يهدف هذا امليثاق إىل وضع إطار مرجعي مُلزِم وأمثل
إلدارة شركات املساهمة العامة وتنظيمها ومراقبتها ،من
خالل سلسلة من السياسات والعمليات واإلجراءات
الواضحة واحملددة.
وتسري أحكام هذا امليثاق على مجيع شركات املساهمة
العامة.
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المبدأ األول :الغرض من الغرض من احلوكمة هو وضع نظام حيكم عمل الشركات ويضبط
ممارساتها ،بغية إجياد مؤسسات كفوءة تسهم يف بناء اقتصاد وطين متني
الحوكمة
يتمتع بالشفافية والتنافسية ،واحلد من أية تأثريات سلبية على االقتصاد
الوطين واجملتمع احمللي من جراء عدم االلتزام بأفضل املمارسات يف إدارة
شركات املساهمة العامة.
إجراءات تفسريية وتوجيهية:
()1

احلوكمة هو النظام الذي يوجه أعمال الشركة ويضبطها؛ حبيث:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)

()2

()3

يصف احلقوق والواجبات ويوزعها بني خمتلف األطراف يف الشركة ،مثل :جملس
اإلدارة ،اإلدارة التنفيذية ،املوظفني ،املساهمني ،واألطراف ذات العالقة ،وغريهم حبسب
األحوال،
يضع القواعد واالجراءات الالزمة الختاذ القرارات اخلاصة بشؤون الشركة ،
يضع األهداف واالسرتاتيجيات الالزمة لتحقيق األهداف املشار إليها أعاله،
وحيدد أسس متابعة تقويم أداء الشركة ومراقبته.

تتمثل أبرز األركان األساسية ملبادئ احلوكمة يف ما يلي:
(أ)

الشفافية :ويقصد بها أنه على أعضاء جملس اإلدارة واالدارة التنفيذية توخي احلرص
يف توفري املعلومات اليت حيتاجها كل من اجلهات الرقابية ،املساهمون ،واملستثمرون،
واألطراف ذات العالقة يف الوقت املناسب وبالكيفية املناسبة مبا كمكنهم من اختاذ
قراراتهم والقيام بأعماهلم بشكل صحيح .

(ب)

املساءلة :ويقصد بها أن يدرك أعضاء جملس اإلدارة أنهم مساءلون عن قراراتهم
وتصرفاتهم أمام املساهمني ،وحماسبون من قبلهم ،وعليهم أن خيضعوا أنفسهم للتقويم
وفق أفضل املمارسات.

(ج)

العدالة :ويقصد بها أن حيظى كل املساهمني والعاملني واألطراف ذات العالقة مبعاملة
عادلة ومتساوية ومنصفة من قبل أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،بعيدا عن
االحنياز أو أية مصاحل خفية.

(د)

املسؤولية :ويقصد بها أنه على أعضاء جملس اإلدارة أداء واجباتهم بشرف واستقامة
ونزاهة وإخالص جتاه االقتصاد واجملتمع بوجه عام ،وجتاه الشركة بوجه خاص وأن
يضعوا مصلحة الشركة قبل أي مصاحل خاصة.

جيب أن يوفر اإلطار العام إلدارة الشركة سُبالً مناسبة تكفل للمساهمني املشاركة بفاعلية يف
اجلمعيات العمومية واحلصول على املعلومات اليت متكنهم من ممارسة حقوقهم والرد على
استفساراتهم ومتكينهم من املساهمة يف انتخاب أعضاء جملس االدارة املناسبني.
المبدأ الثاني :مجلس جيب أن يكون على رأس كل شركة جملس إدارة فاعل لقيادة الشركة
اإلدارة :تشكيله ودوره وضبط أعماهلا .واجمللس بشكل مجاعي مسؤول عن جناح الشركة يف
حتقيق أهدافها على املدى البعيد  ،وعلى اجمللس أن يعمل مع اإلدارة
ومسؤولياته
التنفيذية لتحقيق أهداف الشركة ،ويف كل األحوال تكون اإلدارة
مسؤولة أمام اجمللس.
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إجراءات تفسريية وتوجيهية:
()1
()2
()3

أعضاء جملس اإلدارة مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام املساهمني حول حتقيق
أهداف الشركة وغاياتها.
حيظر على أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني ورئيس جملس اإلدارة التدخل يف األعمال
اليومية للشركة.
عند تشكيل جملس إدارة الشركة ،ومع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية وتعديالته،
وقواعد انتخاب أعضاء جملس إدارة شركات املساهمة العامة واألحكام اخلاصة مبسؤولياتهم،
على الشركة االلتزام باالشرتاطات اآلتية:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)

()4

أن تكون أغلبية أعضاء جملس اإلدارة من األعضاء غري التنفيذيني،
حظر اجلمع بني منصب رئيس جملس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة،
أال تقل نسبة األعضاء املستـقـلني عن ثلث أعضاء جملس اإلدارة  ،وحبد أدنى عضوان
اثنان،
أن خيضع عضو اجمللس ،بعد انتخابه للتأهيل يف حوكمة الشركات ،من خالل برامج
تدريبية على نفقة الشركة.

يراعى عند الدعوة إلنتخاب أعضاء جملس اإلدارة أن يؤخذ بعني االعتبار مرئيات جلنة
الرتشيحات واملكافآت ،لضمان توافر املهارات والقدرات التالية بني أعضاء اجمللس املنتخبني:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)
(و)

()5

الرؤية االسرتاتيجية والقدرة على التوجيه وتشجيع اإلبداع واحلث املستمر
للشركة على تقوية رؤيتها.
اخلربة الالزمة يف احملاسبة املالية ومتويل الشركات.
فهم اجتاهات اإلدارة بصورة عامة وجمال عمل الشركة املعنية بصورة خاصة.
القدرة على التعامل مع األزمات قصرية األجل واألزمات املمتدة.
اخلربة املناسبة واملتعلقة مبجال أنشطة الشركة.
اخلربة التجارية يف األسواق العاملية إذا كانت الشركة تتعامل يف األسواق العاملية.

على من يرغب بالرتشح أو من يتم ترشيحه لعضوية جملس اإلدارة أن تتوافر فيه الصفات
والكفاءات املهنية التالية:
(أ) النزاهة واالستقامة يف التعامالت الشخصية واملهنية.
(ب) التمتع باحلكمة والفطنة والقدرة على اختاذ القرارات املناسبة.
(ج) القدرة على قراءة القوائم املالية وفهمها.
(د) القدرة على املساهمة بفاعلية يف إدارة الشركة.
(ه) القدرة على التعامل مع اآلخرين حبزم ومسؤولية وتعاون.

()6

يف سبيل ضمان جودة أداء أعضاء جملس اإلدارة وحتقيق أهدافه ،على جملس اإلدارة أن يقوم
مبا يلي كحد أدنى:
(أ)

إجياد إجراءات مساءلة لألعضاء تضمن حضورهم االجتماعات ،ومشاركتهم
بفعالية ،وأداء أدوارهم املنوطة بهم ،وتبني وسائل متابعة أدائهم ،وأهمية التزامهم
مبعايري السلوك املهين املتوقعة منهم ،والتبعات املرتتبة على تقصريهم يف أداء
واجباتهم.
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(ب)

(ج)

حتديد االحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة ،وله أن
يكلف بذلك جلنة الرتشيحات واملكافآت املنصوص عليها الحقا يف هذا امليثاق،
ورفع التوصيات إىل اجلمعية العامة بشأن األمساء املناسبة لشغل عضوية اجمللس،
على أن ترتك للمساهمني احلرية كاملة اختيار هؤالء األعضاء.
مراجعة ما ذكر أعاله سنويا.

()7

على جملس اإلدارة اعتماد سياسة معلنة وضوابط واضحة حيال تزويد أعضاء اجمللس
باملعلومات اليت قد حيتاجونها عند طلبهم إياها خارج اإلطار الدوري والعادي الجتماعات
اجمللس ،ويكلف اجمللس أمانة سر الشركة مبتابعة تنفيذ هذه السياسة والضوابط.

()8

على جملس اإلدارة أن يضّمن تقريره السنوي املقدم للجمعية العامة ما يفيد عن مدى مقدرة
الشركة على االستمرار يف ممارسة األنشطة احملددة هلا يف اإلطار العام إلدارة الشركة ،مع
ما يدعم ذلك من افرتاضات ومسوغات.

()9

على جملس اإلدارة أن يتأكد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية يف مجيع أقسام الشركة
مبا يف ذلك اإلدارة املالية والعمليات املرتبطة بها وإدارة االلتزامات واملخاطر وكفايتها ،وعلى
اجمللس أن يؤكد ذلك يف تقريره املوجه إىل املساهمني ،أخذا بعني االعتبار أن مسؤولية
اجمللس عن إعداد احلسابات والبيانات املالية ال تقل أهمية يف مجيع األحوال عن مسؤوليات
مراقيب احلسابات اخلارجيني يف إعداد تقاريرهم.

( )10على رئيس اجمللس مبساعدة أمني سر الشركة ضمان مراعاة الشروط التالية الجتماعات
اجمللس والوفاء مبتطلباتها:
(أ) أن يعقد جملس اإلدارة أربعة اجتماعات على األقل يف العام.
(ب) أال تتجاوز املدة بني أي اجتماعني أربعة أشهر متتالية ،كحد أقصى.
(ج) يف حالة االجتماعات الدورية ،جيب إرسال جدول أعمال اجتماع اجمللس إىل مجيع
األعضاء قبل موعد االجتماع مبدة ال تقل عن أسبوع.
(د) يف حالة االجتماعات املستعجلة أو الطارئة ،جيوز إرسال جدول أعمال اجتماع
اجمللس إىل مجيع األعضاء قبل موعد االجتماع مبدة أقل عن أسبوع حبسب
األحوال.
( )11يف حالة االجتماعات الفصلية اليت ختصص ملناقشة النتائج الربع سنوية ،ينبغي على
الشركة االلتزام مبا جاء يف امللحق ( )1من هذا امليثاق كحد أدنى من املعلومات الواجب
تقدكمها ألعضاء اجمللس .وجمللس اإلدارة أن يستبعد أيا من اجلوانب الواردة يف هذا امللحق
العتبارات تتعلق باحلفاظ على سرية املعلومات أو خصوصيتها أو تنافسيتها ،وفق ضوابط
حيددها اجمللس يف أول اجتماع له بعد تشكيله.
( )12للمجلس أن يعقد اجتماعاته عن طريق وسائل االتصال احلديثة ،على أال تتجاوز اجتماعني
خالل العام ،كحد أقصى ،أو أن يقبل مبشاركة أي من األعضاء عن بعد يف مداوالت
اجتماعاته .ويضع اجمللس ضوابط استخدام وسائل االتصال احلديثة يف عقد االجتماعات
ومشاركة األعضاء عن بعد.
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( )13فيما عدا القرارات املتعلقة باعتماد البيانات املالية للشركة ،للمجلس أن يعتمد قراراته
بالتمرير ،وجيب إدراجها للمصادقة يف جدول أعمال االجتماع الذي يلي مباشرة مترير هذه
القرارات .وللمجلس أن يضع آليات وشروطا وضوابط لتمرير قراراته وإدارتها.
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الثالث :جيب أن يوضح النظام األساسي للشركة اختصاصات جملس اإلدارة
المبدأ
اختصاصات مجلس وصالحياته ،وحبيث تكون هذه االختصاصات والصالحيات متاحة الطالع
اجلميع ،وحبيث ختدم مباشرة أغراض الشركة وأهدافها ،وتعزز حوكمة
اإلدارة وصالحياته
إدارتها ،وتعظم مساهمتها يف االقتصاد الوطين واجملتمع احمللي.

إجراءات تفسريية وتوجيهية
()1

()2

جيب أن يعمل جملس اإلدارة كحد أدنى على :
حتديد الرؤية املستقبلية للشركة ،انطالقا من رسالتها وأغراضها وأهدافها،
(أ)
ووضع مؤشرات أداء قابلة للتنفيذ يف إطار زمين معقول كمكن قياسها
مبوضوعية ،مع حتديثها دورياً.
اعتماد السياسات التجارية واملالية املرتبطة بأداء أعماهلا وحتقيق أغراضها،
(ب)
ومراجعتها دورياً ضمانا لنجاعتها.
وضع اخلطط الالزمة ومراجعتها وحتديثها من فرتة ألخرى لتنفيذ
(ج)
اسرتاتيجية الشركة.
اعتماد اللوائح واألنظمة الداخلية املتعلقة بتصريف أمور الشركة.
(د)
اعتماد سياسة اإلفصاح اخلاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقاً ملتطلبات
(ه)
اجلهات الرقابية.
حتديد االختصاصات والصالحيات الالزمة لإلدارة التنفيذية ،والتصديق على
(و)
سياسة تفويض وتنفيذ األعمال املنوطة بها.
مراقبة أعمال اإلدارة التنفيذية ،والتأكد من حسن سري العمل مبا حيقق
(ز)
أهداف الشركة وال يتعارض مع القوانني واألنظمة املعمول بها.
مراجعة صفقات وتعامالت األطراف ذات العالقة.
(ح)
تشكيل جلان متخصصة؛ حبيث يتضمن قرار التشكيل تسمية األعضاء وحتديد
(ط)
مهامهم وحقوقهم وواجباتهم.
تعيني شاغلي املناصب التنفيذية التالية :الرئيس التنفيذي ،املديرالعام ،رئيس
(ي)
وحدة التدقيق الداخلي ،أو ضابط االلتزام (إن وجد) ،وحتديد حقوقهم
ومسؤولياتهم.
قياس أداء  .اللجان املتخصصة املنبثقة من اجمللس واملناصب التنفيذية املشار
(ك)
إليها أعاله بشكل سنوي على االقل.
اعتماد البيانات املالية الفصلية والسنوية للشركة.
(ل)
يتعني على الشركة (ممثلة يف رئيس جملس اإلدارة) أن تتبع نظاماً لتعريف أعضاء جملس
اإلدارة اجلدد بعمل الشركة السيما اجلوانب املالية والقانونية فضالً عن تدريبهم إذا ما لزم
األمر.

()3

على جملس اإلدارة اعتماد سياسة معقولة يف تفويض السلطات لإلدارة التنفيذية ،وجيب أن
تغطي لوائح تفويض السلطات خمتلف الوظائف املتعلقة بالشؤون املالية واإلدارية ،وشؤون
املوظفني وغريها من الوظائف الضرورية لتشغيل الشركة وإدارتها بكفاءة.

()4

على جملس اإلدارة ،بعد التشاور مع جلنة التدقيق ،أن يتبع الشفافية يف األمور اليت تتعلق
مبراقيب احلسابات اخلارجيني ،وخاصة يف نطاق إسناد املهام االستشارية ،على أن يكون دافعه
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يف هذا الصدد هو احلفاظ على االستقاللية التامة ،باإلضافة إىل رؤية مجهور املستثمرين
وفهمهم ملعنى االستقاللية.
()5

()6

جيب على جملس اإلدارة توظيف اجلمعيات العامة للتواصل الفاعل مع املساهمني  ،خاص ًة
صغار املساهمني ،بغرض ضمان مشاركتهم يف احلضور والنقاش ،وذلك من خالل اتباع
أساليب إدارية حديثة يف إدارة االجتماعات ،وتقديم أدلة اسرتشادية حول سبل املشاركة يف
اجلمعيات العامة ،وتوثيق ذلك يف حمضر اجلمعية العامة..
مع مراعاة أحكام االفصاح عن املعلومات اجلوهرية الواردة بالالئحة التنفيذية لقانون سوق
راس املال ،ال سيما الباب السابع منها ،على جملس اإلدارة أن يضع وحيتف بسياسات
وإجراءات وأنظمة إشرافية مكتوبة تتعلق باإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية ،وأن تضعها
موضع التنفيذ حبيث تعمل على ضمان ما يلي:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)

اإلعالن العادل عن املعلومات اجلوهرية عن الشركة ويف الوقت احملدد.
أن املعلومات املعلنة عن الشركة هي معلومات نزيهة وصحيحة ومباشرة
ووافية بدرجة معقولة.
أن املعلومات املعلن عنها ال تؤدي – بقصد أو بدون قصد – إىل تضليل
املساهمني أو املستثمرين.
منع أي تعامل يف أسهم الشركة بناء على معلومات غري مُعلنة أو مُفصح عنها
من قبل أولئك األشخاص الذين كمكنهم االطالع على مثل هذه املعلومات
حبكم منصبهم أو عالقتهم بالشركة )..هذا يفرتض أن يكون يف بند
االفصاح)
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المبدأ الرابع:
رئيس مجلس
اإلدارة

رئيس جملس اإلدارة هو املسؤول األول عن قيادة جملس اإلدارة والشركة
قيادة فعالة لضمان قيام جملس اإلدارة بدوره ومسؤولياته واختصاصاته
وصالحياته يف توجيه الشركة حنو حتقيق رؤيتها االسرتاتيجية
وأغراضها اليت أنشئت الشركة من أجلها.

إجراءات تفسريية وتوجيهية
()1
()2

على رئيس اجمللس أن يتمتع مبهارات قيادية عالية ،وأن يدرك أن جناح جملس اإلدارة يف أدء
مهامه مرتبط ارتباطا وثيقا بقدرة رئيس اجمللس على احلفاظ على متاسك اجمللس وانسجام
أعضائه ،وتعاونهم مهنيا لتحقيق أغراض الشركة وأهدافها.
على رئيس اجمللس أن يقوم كحد أدنى باملهام التالية:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)
(و)
(ز)
(ح)
(ط)
(ي)
(ك)
(ل)
(م)
(ن)

تعزيز مستويات رفيعة للحوكمة داخل اجمللس والشركة.
قيادة اجمللس مبا يكفل فعاليته يف تأدية مهامه واختصاصاته وصالحياته.
دعوة اجمللس لالجتماع ،وترؤس اجتماعاته ،وتكليف أمانة سر الشركة بإرسال
الدعوات.
وضع جدول أعمال اجتماعات اجمللس بالتنسيق مع أمانة سر الشركة ،وضمان
توزيعه على األعضاء قبل اجتماع اجمللس بوقت كاف.
التأكد من حصول أعضاء جملس اإلدارة على معلومات دقيقة وواضحة ويف
الوقت املناسب.
تطوير عالقات بناءة بني أعضاء اجمللس وتشجيعها.
التأكد من كفاءة االتصاالت مع املساهمني.
تطوير عالقات بناءة بني جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتشجيعها ،دون
اإلخالل بأحكام هذا امليثاق.
وضع برنامج تعريفي لألعضاء بأعمال الشركة وموظفيها.
تشجيع األعضاء على التعلم ،والتطوير املستمر ملهاراتهم.
ضمان اخنراط األعضاء يف برامج تدريبية أو تنشيطية حول مهامهم ومتطلبات
االلتزام باحلوكمة واالشرتاطات الرقابية األخرى ذات الصلة ،حيثما كان
ذلك مناسبا أو ممكنا.
تسهيل املساهمة الفعالة لألعضاء غري التنفيذيني.
التأكد من تنفيذ قرارات اجمللس ومتابعتها.
قياس أداء اجمللس وأعضائه بشكل حمايد ومستقل عن طريق طرف ثالث تعينه
اجلمعية العامة السنوية وفق إطار مرجعي ومعايري يضعها اجمللس أو اجلمعية
العامة ،وحيظر أن يقوم مراقبو احلسابات اخلارجيون أو املدققون الداخليون
بهذه املهمة..
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المبدأ الخامس :أمين على جملس اإلدارة ،عند بدء كل دورة ،أن يعني أمينا للسر من ذوي
اخلربات واملؤهالت اليت متكنه من مساعدة اجمللس من االلتزام بأحكام هذا
سر الشركة
امليثاق ،والنظم والقوانني النافذة بالسلطنة ،والضوابط اليت تصدرها
اجلهات الرقابية األخرى املختصة.

إجراءات تفسريية وتوجيهية

()1

على أمني السر أن يتمتع خبلفية قانونية ،وخربة عملية يف جمال إدارة األعمال أو اإلدارة
التنفيذية ملدة مناسبة.

()2

على أمني سر الشركة القيام كحد أدنى باملهام التالية:
(أ)
(ب)
(ج)

(د)
(ه)
(و)
(ز)

المبدأ السادس :اإلدارة
التنفيذية

بناء على أوامر وتوجيهات رئيس اجمللس ،القيام بإجراءات الدعوة إىل
االجتماع ،وحتديد املواضيع اليت ستدرج على جدول األعمال.
مساعدة رئيس اجمللس على إدارة دفة االجتماعات ،وبيان توصيف موقف
اجمللس من املواضيع املدرجة على جدول األعمال ،وتلخيص القرارات اليت
يتخذها اجمللس.
تدوين وقائع اجتماعات جملس اإلدارة  ،وإثباتها يف حمضر اجتماع مؤرخ
وحيمل رقما مسلسال .ويوضح يف هذا احملضر مجيع املواضيع والتفاصيل
اهلامة اليت متت مناقشتها ،والقرارات اليت مت اختاذها ،على أن تدون فيه
أمساء األعضاء احلاضرين ،وأمساء الذين صوتوا لصاحل أو ضد كل من
القرارات املتخذة.
إرسال مسودة حمضر االجتماع بعد االطالع عليها ومراجعتها من قبل رئيس
اجمللس إىل األعضاء يف مدة ال تتجاوز أسبوعا من تاريخ انعقاد االجتماع.
دمج أية تعديالت ترد بشأن مسودة حمضر االجتماع ،وإرسال النسخة
النهائية منه يف مدة أقصاها ( )30ثالثون يوما من تاريخ انعقاد االجتماع.
التأكد من التزام أعضاء اجمللس ورئيسه بإجراءات انعقاد اجتماعات اجمللس
ومناقشاته ،وتوافقها مع ما ورد يف أنظمة الشركة ،واللوائح و التشريعات
ذات الصلة ،والضوابط اليت تصدرها اجلهات الرقابية األخرى املختصة.
االحتفاظ بالوثائق الرمسية للشركة ،وتقاريرها وبياناتها ،والنسخ األصلية
من حماضر اجتماعات اجمللس املوقعة ،وأية وثائق أخرى يأمر جملس
اإلدارة بإيداعها يف أمانة سر الشركة.

تتحمل اإلدارة التنفيذية عبء تطبيق الفصل بني امللكية واإلدارة ،وتقوم
على تنفيذ السياسات العامة للشركة حسب االسرتاتيجية املرسومة
واخلطط املستهدفة وتطبيق اللوائح والقرارات واإلجراءات اليت يعتمدها
جملس اإلدارة.

إجراءات تفسريية وتوجيهية
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()1

جيب على اإلدارة التنفيذية إتاحة معلومات وافية عن شؤون الشركة جلميع أعضاء جملس
اإلدارة بصورة عامة ،وألعضاء جملس اإلدارة غـري التـنفـيذيـني على وجه اخلصوص،
ألغراض اجتماعات جملس اإلدارة ودراسة املواضيع املدرجة على جدول أعماله بهدف
متكينهم من القيام بواجباتهم بكفاءة.

()2

يتوجب على اإلدارة التنفيذية:

()3

أن تقوم بتسيري األعمال اليومية للشركة بكل كفاءة وإخالص وفقا
(أ)
للسياسات واإلجراءت املعتمدة من قبل اجمللس.
أن تعمل جاهدة على تنفيذ أغراض الشركة وحتقيق أهدافها املنصوص
(ب)
عليها يف النظام األساسي للشركة.
أن تطلع جملس اإلدارة مبا يواجهها من خماطر وصعوبات يف وقت مناسب
(ج)
حسب السياسات واإلجراءات املعتمدة ،ويف حالة بروز خماطر مل تعاجلها
سياسات أو إجراءات ،فعليها إطالع جملس اإلدارة حيثما وكيفما كان ذلك
ممكنا.
وأن تضع نصب عينيها محاية حقوق املساهمني وتنمية الشركة وزيادة
(د)
أرباحها واحملافظة على مصاحل االطراف الفاعلة واالقتصاد واجملتمع.
اإلدارة التنفيذية مسؤولة أمام جملس اإلدارة مسؤولية كاملة عن مجيع تصرفاتهم.

()4
()5
()6
()7

جيب تعيني أعضاء اإلدارة التنفيذية مبوجب عقود بينهم والشركة ،وتوضح هذه العقود
حـقوقـهم وواجباتهم.
على اإلدارة التنفيذية بتوجيه من جملس اإلدارة رفع كفاءة أعضائها ومهاراتهم ليكونوا
حمل ثقة اجمللس واملساهمني.
جيب أن متارس اإلدارة التنفيذية مسؤولياتها وصالحياتها وفق هيكل تنظيمي معتمد من
جملس اإلدارة ،وجيب أن حيدد هذا اهليكل التسلسل اإلداري ،ومسؤوليات كل من أعضاء
اإلدارة التنفيذية وصالحياتهم.
على اإلدارة التنفيذية أن تفصح جمللس االدارة عن
.مجيع الصفقات املالية والتجارية اليت يكون ألعضاء اإلدارة التنفيذية فيها أو ألي من
أقاربهم من الدرجة األوىل مصاحل شخصية وذلك قبل الدخول يف تلك الصفقات .
.أ

المبدأ السابع:
السلوك المهني
ألعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة
التنفيذية

على جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية حتقيق مستويات عليا من السلوك
املهين يف أداء مهامهم ،وااللتزام بأخالقيات املهنة.

إجراءات تفسريية وتوجيهية
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( )1جيب على جملس اإلدارة صياغة ميثاق داخلي للسلوك املهين يوضح األخالقيات املفرتض
تبنيها واتباعها من قبل أعضاء اجمللس واإلدارة التنفيذية ،مثل تلك املوضحة يف امللحق رقم ()2
من هذا امليثاق .وعلى اجمللس اعتمادها ونشرها وضمان اطالع األعضاء واإلدارة التنفيذية
واملوظفني عليها.
( )2جيب على أعضاء جملس اإلدارة تبين معايري السلوك املهين الواردة يف ميثاق السلوك املهين
املعتمدة من قبل اجمللس وااللتزام بها.
( )3جيب على اجمللس متابعة التزام اإلدارة التنفيذية مبيثاق السلوك املهين.
( )4جيب أن تكون هناك إحالة مرجعية مليثاق السلوك املهين عند صياغة سياسات الشركة حول
الشكاوى واالقرتاحات والتظلمات ،وتوضيح آليات وإجراءات حمددة لوضع هذه السياسات حمل
التنفيذ.
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المبدأ الثامن:
العضو المستقل

يتشكل اجمللس من أفراد لديهم القدرة واالستقالًلية مبا كمكنهم من
النظر يف شؤون الشركة حبكمة وخربة وموضوعية وجترد وضمان
االستقاللية التامة عن اإلدارة وعن املساهمني الرئيسني ،وال يسمح ألي
فرد أو جمموعة صغرية من األفراد اهليمنة على جمريات اختاذ القرارات
يف اجمللس.

إجراءات تفسريية وتوجيهية:
()1

العضو املستقل هو عضو جملس اإلدارة الذي يتمتع باستقاللية تامة ،وخبربة أو اختصاص أو
معرفة يف جمال عمل الشركة أو صناعتها أو صناعة مرتبطة بها ،متكّنه من دعم عملية
صنع قرارات اجمللس ،وإدارة الشركة مبا خيدم أغراضها وأهدافها املنشودة.

()2

جيب أن يكون العضو املستقل:
(أ) مشهودا له بالنزاهة واالستقامة.
(ب) وأال تكون له عالقة مادية أو اقتصادية أو مالية مع الشركة أو أي من املنشآت الشقيقة
أو التابعة هلا أو اململوكة هلا ،مبا ال يتعارض مع ما ورد أدناه.

()3

تنتفي صفة االستقاللية عن العضو يف أي من احلاالت التالية:
(أ) إذا كان مالكاً ملا نسبته ( )٪10عشرة يف املئة أو أكثر من أسهم الشركة أو الشركة
األم أو أي من الشركات التابعة هلا أو الشركات الشقيقة.
(ب) إذا كان ممثالً لشخص ذي صفة اعتبارية كملك ما نسبته ( )٪10عشرة يف املئة أو
أكثر من أسهم الشركة أو الشركة األم أو أي من الشركات التابعة هلا أو الشركات
الشقيقة.
(ج) إذا شغل خالل العامني السابقني لرتشحه منصبا تنفيذيا يف الشركة أو الشركة األم أو
أي من الشركات التابعة هلا أو الشركات الشقيقة.
(د) إذا كانت تربطه صلة قرابة من الدرجة األوىل مع أي من أعضاء جملس اإلدارة يف
الشركة أو الشركة األم أو أي من الشركات التابعة هلا أو الشركات الشقيقة.
(ه) إذا كانت تربطه صلة قرابة من الدرجة األوىل مع أي من موظفي اإلدارة الرئيسني يف
الشركة أو الشركة األم أو أي من الشركات التابعة هلا أو الشركات الشقيقة.
(و) إذا كان عضو جملس إدارة يف الشركة األم أو أي من الشركات التابعة هلا أو أي من
الشركات الشقيقة للشركة املرشح لعضوية جملس إدارتها.
(ز) إذا كان موظفاً خالل العامني السابقني لرتشحه لدى أي من األطراف املتعاقدة مع
الشركة (مبا يف ذلك مراقيب احلسابات اخلارجيني ،وكبار املوردين ،واجلمعيات األهلية
اليت تلقت دعما يزيد على  25يف املئة من امليزانية السنوية هلذه اجلمعيات).
(ح) إذا كان موظفاً خالل العامني السابقني لرتشحه لدى الشركة األم أو أي من الشركات
التابعة هلا أو الشركات الشقيقة.
(ط) إذا كان مالكاً حلوالي  %20من أسهم أي من األطراف املشار إليها أعاله خالل العامني
السابقني لرتشحه.
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()4

على العضو املستقل إحاطة اجمللس فور حدوث أي تغيري يف ظروفه واليت تننتفي معها صفة
االستقاللية اليت يتمتع بها.
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التاسع :جيب على الشركة أن تتبع أقصى درجات الشفافية والوضوح فيما خيص
المبدأ
تعامالت األطراف ذات العالقة ،وأن ختضع هذه التعامالت ملراجعة جلنة
قواعد التعامل مع التدقيق ،كما جيب أن حتظى هذه التعامالت مبوافقة اجمللس أو اجلمعية
ذات العامة (حبسب األحوال) قبل الشروع يف تنفيذها.
األطراف

العالقة

إجراءات تفسريية وتوجيهية
()1

يهدف هذا املبدأ إىل احلد من خماطر تأثري األطراف ذات العالقة على سالمة املعامالت يف الشركة
ومركزها املالي .ويُعنى هذا املبدأ باإلفصاح عن العالقات واملعامالت وااللتزامات ألي شخص أو
منشأة مرتبطة بالشركة.

()2

يكون الشخص طرفا ذا عالقة إذا كان ذلك الشخص:

()3

أ .عضوا يف جملس إدارة الشركة خالل االثين عشر شهرا األخرية يف الشركة أو الشركة
األم أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة.
ب .ذا تأثري مهم على الشركة وأدائها.
ج .ضمن موظفي اإلدارة الرئيسني يف الشركة أو الشركة األم ،مبا يف ذلك الرئيس
التنفيذي ،أو املدير العام ،أو أي موظف يتبغ جملس إدارة الشركة ويرفع إليه تقاريره
مباشرة.
د .كمتلك أو يسيطر على  %10أو أكثر من حق التصويت يف الشركة ،أوالشركة األم ،أو
الشركات التابعة ،أو الشركات الشقيقة.
ه .أحد أقارب األشخاص املذكورين يف البنود (أ ،ب ،ج ،أو د) أعاله من الدرجة األوىل.
و .منتسبا إىل أي من املنشآت املوضحة يف ( )3أدناه وأي منشأة كمتلك فيها منفردا  %25على
األقل من حق التصويت.
تكون املنشأة طرفا ذا عالقة إذا كانت تلك املنشأة:

()4

أ .عضوا يف ذات اجملموعة التجارية للشركة ،أي أن تكون منشأة أم ،أو منشأة تابعة أو منشأة
شقيقة.
ب .مشروعا مشرتكا ( )joint ventureللشركة أو املنشآت املرتبطة بها.
ج .كمتلك أي من األشخاص املوضحني يف ( )2أعاله جمتمعني أم منفردين  %25على األقل
من حق التصويت فيها أو حق توجيه قراراتها أو يسيطرون عليها.
د .أعماال جتارية يتصرف أعضاء جملس إدارتها وفقا إلرادة الشركة.
ه .متثل صندوقا أو مشروعا ملنافع ما بعد اخلدمة للعاملني بالشركة أو املنشآت املرتبطة بها.
ال تعد األطراف التالية أطرافا ذات عالقة:
أ .مقدمو التمويل للشركة.
ب .النقابات واالحتادات العمالية.
ج .املرافق العامة.

()5

يقصد بتعامالت األطراف ذات العالقة حتويل موارد أو خدمات أو التزامات بني الشركة والطرف
ذي العالقة بغض النظر عما إذا مت هذا التعامل لقاء مقابل أم ال.
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عند النظر يف تعامالت األطراف ذات العالقة ،ينبغي النظر يف جوهر العالقة ومدى تأثريها على
()6
سالمة قرارات ومعامالت الشركة ،وال ينبغي االكتفاء بالشكل القانوني فقط.
( )7جيب أن ختضع مجيع التعامالت مع األطراف ذات العالقة ملراجعة جلنة التدقيق قبل الشروع يف
تنفيذها.
( )8يف حالة التعامالت واليت تدخل الشركة طرفا فيها يف سياق نشاطها االعتيادي مع األطراف ذات
العالقة من احلالة الثانية ،جيب أن حتظى مبوافقة اجمللس قبل الشروع يف تنفيذها.
( )9يف حالة التعامالت غري االعتيادية أو اليت ال تدخل يف سياق النشاط االعتيادي للشركة أو االثنني
معاً مع األطراف ذات العالقة ،جيب أن حتظى هذه التعامالت مبوافقة اجلمعية العامة قبل الشروع
يف تنفيذها.
( )10يف حالة طلب املوافقة املسبقة من اجلمعية جيب تضمني جدول اعمال اجلمعية ما يلي:
 .1تفاصيل هذه التعامالت على النحو الوارد أدناه:
أ .اسم الطرف ذي العالقة املستفيد.
ب .طبيعة املعاملة وشروطها ومربرات إجرائها.
ج .قيمة املعاملة.
د .مدة تنفيذ املعاملة.
ه .أية بيانات أخرى متعلقة باملعاملة.
و .جيب إجراء تقييم مستقل يف حالة الشراء أو التصرف يف األصول.
 .2توضيح رأي جلنة التدقيق وجملس اإلدارة بشأن املعاملة ،والتعهد بتحمل املسؤولية عن قيام
الطرف ذي العالقة بتنفيذ الصفقة حبسب االتفاق.
()11

جيب أن تكون املوافقة خمصصة لكل حالة على حدة ،أي حبسب املعاملة وحبسب الطرف ذي
العالقة.
جيب أن تكون املوافقة صرحية لكل حالة على حدة وليست ضمنية ،وأن حيدد فيها تفاصيل
املعاملة.
ال جيوز اشرتاك الطرف ذي العالقة يف التصويت على القرار بشأن هذه املعاملة.

()14

جيب اإلفصاح عن مجيع التعامالت مع األطراف ذات العالقة ،وتصنيف املبالغ الواجبة للسداد هلذه
األطراف ،واملبالغ حتت التحصيل منهم.
على رئيس جملس اإلدارة ضمان إرسال تفاصيل مجيع هذه التعامالت إىل كل مساهم رفق
الدعوة إىل اجلمعية العامة السنوية ،متضمنة تفاصيل الصفقة مع بيان موقع من قبل أعضاء
جملس اإلدارة  -ما عدا الطرف ذا العالقة – يؤكد أن الصفقة عادلة ومعقولة وفقاً ملا تقتضيه
مصلحة مساهمي الشركة.
جيب اإلفصاح يف التقرير السنوي للشركة عن تفاصيل هذه التعامالت مع األطراف ذات العالقة.

()17

على مراقيب حسابات الشركة يف السنة الالحقة التأكد من تنفيذ الطرف ذي العالقة جلميع
التزاماته املتعلقة بهذه املعاملة وأية تعامالت كان طرفًا فيها.

()12
()13

()15

()16

17

()18
()19

ينبغي الرجوع إىل املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية والقوانني األخرى ذات الصلة ملعايرة هذه
التعامالت واإلفصاح عنها.
تعد باطلة الصفقة اليت متت خمالفة هلذه الضوابط ،وال تسري يف مواجهة الشركة واملساهمني،
ويتحمل الطرف ذو العالقة تبعات األضرار الناجتة عن عقدها.
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المبدأ العاشر :لجنة إن جملس اإلدارة هو اجلهة املسؤولة عن سالمة تعامالت الشركة
وعملياتها وإدارة املخاطر املتعلقة بعملها ،ومن ثمَّ فإن عليه ،من خالل
التدقيق والضوابط جلان منبثقة عنه ،التاكد أن لدى اإلدارة التنفيذية ضوابط داخلية ونظام
حمكم إلدارة املخاطر للحفاظ على مصاحل املساهمني وأصول الشركة.
الداخلية

إجراءات تفسريية وتوجيهية:
()1
()2

جيب على جملس اإلدارة إنشاء جلنة للتدقيق وصياغة إطار مرجعي مكتوب ومعلن ،يوضح
أمساء أعضائها ،وصالحياتها واختصاصاتها ،وواجباتها ،وأية أحكام أخرى مرتبطة بعملها أو
مهامها.
على اجمللس أن يلتزم عند تشكيله للجنة التدقيق طبقا هلذا املبدأ مبا يلي:
(أ)
(ب)
(ج)

أن تتكون عضوية اللجنة من ثالثة أعضاء غري تنفيذيني كحد أدنى ،وأن يكون
أغلبهم من األعضاء املستقلني.
أن تتوافر خربة مالية وحماسبية لدى واحد (على األقل) من أعضاء اللجنة.
يف مجيع األحوال ،جيب أن يُختار رئيس اللجنة من بني األعضاء املستقلني.

()3

على جلنة التدقيق أن تعني اجمللس يف األمور التالية :

()4

التحقق من مدى كفاءة اإلدارة التنفيذية بشكل عام يف تنفيذ الضوابط
(أ)
واملوجهات التشغيلية اليت حددها هلا اجمللس.
(ب) وتقييم ومتابعة مدى مالئمة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.
وإجياد سياسات حتاف على أصوهلا وموجوداتها البشرية واملادية والفكرية.
(ج)
تعد اجتماعات اللجنة قانونيةً إذا كان أغلبية أعضائها املستقلني حاضرين.

()5

جيب على جلنة التدقيق أن ختتار رئيساً هلا يف أول اجتماع تعقده .وجيوز للمجلس تسمية
رئيس اللجنة يف قرار تشكيلها .وحيظر اجلمع بني رئاسة أي جلنتني من اللجان اليت يشكلها
اجمللس كما ال جيوز اجلمع بني رئاسة اللجنة ورئاسة اجمللس.

()6

حيظر على رئيس جلنة التدقيق املشاركة يف عضوية أي من اللجان األخرى.

()7

على جلنة التدقيق أن تقدم للمجلس خطة سنوية ألعماهلا املتوقعة.

()8

جيب أن تتمتع جلنة التدقيق كحد أدنى ،باالختصاصات التالية:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)

دراسة نظام الرقابة الداخلية ،ومراجعته ،وتقديم تقرير مكتوب عن رأيها
وتوصياتها بشأنه بشكل سنوي.
دراسة تقارير املراجعة الداخلية ،ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية
للمالحظات الواردة فيها.
التوصية جمللس اإلدارة بتعيني مراقيب احلسابات اخلارجيني وإنهاء عقودهم
وحتديد أتعابهم ،ويراعى عند التوصية بالتعيني التأكد من استقالليتهم.
متابعة أعمال مراقيب احلسابات اخلارجيني ،واعتماد أي عمل خارج نطاق
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(ه)
(و)
(ز)
(ح)
(ط)

(ي)

(ك)
(ل)
(م)

(ن)
(س)
(ع)
(ف)

أعمال املراجعة اليت يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال املراجعة.
دراسة خطة املراجعة مع مراقيب احلسابات اخلارجيني وإبداء مالحظاتهم
عليها.
دراسة مالحظات مراقيب احلسابات اخلارجيني على القوائم املالية ومتابعة ما
مت يف شأنها.
دراسة القوائم املالية الفصلية والسنوية قبل عرضها على جملس اإلدارة
وإبداء الرأي والتوصية يف شأنها.
دراسة السياسات احملاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية جمللس اإلدارة يف
شأنها.
التأكد من مدى مالءمة أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وكفايتها ،سواء
من خالل االعتماد على التقارير الدورية للمدققني الداخليني ،ومراقيب
احلسابات اخلارجيني ،أو االستعانة جبهات استشارية متخصصة يف هذا
اجملال
اإلشراف على اجلوانب املتعلقة بإعداد البيانات املالية ،ويشمل ذلك على سبيل
املثال ال احلصر:
 .1مراجعة القوائم املالية الفصلية والسنوية قبل إصدارها،
 .2مراجعة حتفظات مراقيب احلسابات اخلارجيني على مسودة القوائم املالية
إن وجدت،
 .3مناقشة املبادئ احملاسبية ودراستها بصورة عامة ،مع الرتكيز على أية
تغريات حدثت يف السياسات واملبادئ احملاسبية وحتديد أثرها على املراكز
املالية للشركة،
 .4التأكد من االلتزام مبتطلبات اإلفصاح الصادرة من اهليئة العامة لسوق
املال
العمل كقناة اتصال بني جملس إدارة الشركة وكل من مراقيب احلسابات
اخلارجيني واملدقق الداخلي.
مراجعة تفاصيل مجيع الصفقات والتعامالت املقرتح أن تقوم بها الشركة
مع األطراف ذات العالقة ،وتقديم التوصيات املناسبة بشأنها إىل جملس
اإلدارة.
وضع خطة إلدارة املخاطر واعتمادها من قبل اجمللس ،ومتابعة تتفيذها ،على
أن تتضمن اخلطة كحد أدنى ما يلي:
 )1املخاطر الرئيسة اليت قد تتعرض هلا الشركة ،ومدى احتمالية جصوهلا ،
 )2آليات التعرف على هذه املخاطر ،وقياسها ومتابعتها،
 )3آليات الكشف الدوري عن املخاطر (خاصة اجلديد منها) واإلبالغ عنها،
 )4سبل التقليل من آثار املخاطر ،إن مل يكن تفاديها ممكنا.
وضع ومراجعة سياسات الشركة املتعلقة بإدارة املخاطر بشكل دوري ،أخذا
بعني االعتبار أعمال الشركة ،ومتغريات السوق ،والتوجهات االستثمارية
والتوسعية للشركة.
وضع برنامج تنفيذي خمتص إلدارة الشركة للمخاطر ،وتدريب أو توجيه
جملس اإلدارة واإلدارة التفيذية بشأنه.
تقديم تقارير حتليلية دورية أو حسب توجيه جملس اإلدارة عن وضع
املخاطر وإدارتها يف الشركة.
للجنة االستعانة بأي جهة أخرى للحصول على أي استشارات يف سبيل أداء
مهامها.
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(ص)

ترفع اللجنة توصياتها جمللس اإلدارة يف الوقت الذي حيدده اجمللس.

()9

للجنة التدقيق -يف سبيل تنفيذ اختصاصاتها -إىل جانب الصالحيات والسلطات املوضحة يف
قرار تشكيلها ،أن تقوم مبايلي:

()10

(أ) طلب حضور املدير املالي ،ورئيس قسم التدقيق الداخلي ،إىل اجتماعات اللجنة.
(ب) طلب احلصول على معلومات من أي موظف بالشركة.
(ج) االستعانة ،لتقديم املشورة والنصح ،بأشخاص من ذوي اخلربة والكفاءة.
على جلنة التدقيق أن تستمع إىل آراء مراقيب احلسابات اخلارجيني قبل رفع احلسابات إىل
اجمللس الختاذ قراره بشأنها.
على جلنة التدقيق أن جتتمع مبراقيب احلسابات اخلارجيني ،واملدققني الداخليني ،كل على
حدة ،مرة واحدة على األقل كل عام ،لالستماع إىل آرائهم والتشاور حيال رفع مستوى
حوكمة الشركة والتزامها.

()11
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الحادي جيب أن تتبع الشركة أسلوبا يتسم بالشفافية إلعداد السياسات اخلاصة
المبدأ
برتشيح أعضاء جملس إدارة ذو كفاءة ومهارة عاليتني ،وإجياد سياسة
عشر:
لجنة مكافآت وحوافز مناسبة تيّسر استقطاب أعضاء أكْفاء جمللس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية وحتفيزهم بأجور ومكافآت التنفيذيني.
الترشيحات

والمكافآت

إجراءات تفسريية وتوجيهية
()1

جيب على جملس اإلدارة إنشاء جلنة للرتشيحات واملكافآت ،وصياغة إطار مرجعي مكتوب
ومعلن يوضح أمساء أعضائها ،وصالحياتها واختصاصاتها ،وواجباتها ،وأية أحكام أخرى
مرتبطة بعملها أو مهامها.

()2

مع مراعاة القرار االداري رقم  2005/11بشأن الضوابط املنظمة للمكافآت السنوية وبدل
حضور جلسات جملس إدارة شركات املساهمة العامة واللجان املنبثقة عنه ،على اللجنة أن
تبذل جهدها يف مساعدة الشركة يف وضع سياسات واضحة وذات مصداقية متاحة الطالع
مجيع املساهمني ،بشأن مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واملناصب التنفيذية ،على أن تتم
االستعانة مبعايري إضافية ترتبط باألداء يف حتديد مكافآت الرئيس التنفيذي وأعضاء
جملس اإلدارة التنفيذيني وشاغلي املناصب التنفيذية القيادية.
عند تشكيل جلنة الرتشيحات واملكافآت على جملس اإلدارة مراعاة ما يلي:

()3

(أ)
(ب)

أن تضم عضوية اللجنة ثالثة أعضاء غري تنفيذيني كحد أدنى.
أن تعقد اللجنة اجتماعني على األقل خالل السنة.

()4

جيب على جلنة الرتشيحات واملكافآت أن ختتار رئيساً هلا يف أول اجتماع تعقده .وجيوز
للمجلس تسمية رئيس اللجنة يف قرار تشكيلها .وحيظر اجلمع بني رئاسة أي جلنتني من
اللجان اليت يشكلها اجمللس.

()5

ينبغي على جلنة الرتشيحات واملكافآت أن تقدم للمجلس خطة سنوية وبرنامج عملها
املتوقع.
جيب أن تتمتع جلنة الرتشيحات واملكافآت كحد أدنى باالختصاصات التالية:

()6

(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)
(و)
(ز)

املراجعة املستمرة لتشكيلة اجمللس لضمان تنوع مهارات األعضاء وقدراتهم،
وتقديم التوصيات بشأنها اىل اجمللس.
املراجعة والتقويم املستمر ملهارات أعضاء جملس االدارة وخرباتهم ومؤهالتهم
وأدائهم.
تقديم خطة التعاقب اخلاصة باإلدارة التنفيذية.
إعداد وصف وظيفي تفصيلي لدور عضو جملس اإلدارة ومسؤولياته ،مبا يف
ذلك رئيس اجمللس ،مبا يسهل عملية تعريف األعضاء مبهامهم وأدوراهم،
وقياس أدائهم.
البحث عن أشخاص مؤهلني لرتشيحهم كأعضاء مستقلني باجمللس.
البحث عن أشخاص مؤهلني لاللتحاق باجمللس كأعضاء مؤقتني
وترشيحهم عند شغور مقعد من مقاعد عضوية جملس اإلدارة.
البحث عن أشخاص مؤهلني لتولي املناصب التنفيذية وترشيحهم حبسب
طلب أو توجيه اجمللس.
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(ح)
(ط)
(ج)

إعداد سياسة منح املكافآت والبدالت واحلوافز لإلدارة التنفيذية.
مراجعة هذه السياسات بشكل دوري ،أخذا بعني االعتبار أوضاع السوق وأداء
الشركة.
للجنة االستعانة بأي جهة أخرى للحصول على أي استشارات يف سبيل أداء
مهامها.
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المبدأ الثاني عشر:
مراقبو حسابات الشركة
الخارجيون

إن جملس اإلدارة هي اجلهة املسؤولة عن سالمة البيانات املالية
للشركة املقدمة للمساهمني من خالل مراقيب احلسابات
اخلارجيني اليت تعيّنهم اجلمعية العامة للتأكد من أن البيانات
السنوية املقدمة للمساهمني خالية من األخطاء اجلوهرية.

إجراءات تفسريية وتوجيهية
()1

على اجلمعية العامة العادية السنوية أن تعيّن مراقيب حسابات الشركة اخلارجيني من بني
مكاتب التدقيق املعتمدة من قبل اهليئة بناء على اقرتاح جملس اإلدارة ألحد مكاتب تدقيق
احلسابات املعتمدة يف السلطنة املبين على توصية جلنة التدقيق ووفق املعايري اليت وضعتها
الشركة.

()2

مدة تعيني مراقب احلسابات اخلارجي سنة مالية واحدة ،وجيوز جتديد مدة تعيينه ملدد
مماثلة على أال تتجاوز ( )3ثالث مرات متتالية ،وال جيوز اعادة تعيينهم بعد ذلك إال بعد
مضي سنتني ماليتني متتاليتني.

()3

حيظر على مراقب احلسابات اخلارجي الذي تعينه اجلمعية العامة ملراجعة حسابات الشركة
القيام بأعمال إضافية ال تدخل ضمن أعمال املراجعة واليت قد تؤثر على حياديته أو
استقالليته.

()4

جيب على مراقيب احلسابات اخلارجيني كجزء من اجراءات املراجعة ،أن يبلغوا املساهمني بأية
أمور ذات أهمية مثل-:

()5

مدى مالءمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية املعمول بها بالشركة.
(أ)
مدى مقدرة الشركة على االستمرار يف مزاولة أعماهلا ،ويتم ذلك بشكل
(ب)
مستقل عما أبداه جملس اإلدارة.
مدى التزام الشركة بوضع األنظمة واللوائح الداخلية جبميع أنواعها ،ومدى
(ج)
مالءمة هذه األنظمة واللوائح لوضع الشركة ،ومدى التزام الشركة
بتطبيقها.
على مراقيب حسابات الشركة اخلارجيني إبالغ جملس اإلدارة عن املخالفات املكتشفة أو
املشكوك فيها .ويف حالة أن املخالفة املكتشفة أو املشكوك فيها جسيمة يتعني تزويد اجلهة
الرقابية بنسخة من التقرير املعد لذلك بدون أخذ إذن من الشركة أو جملس اإلدارة.
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المبدأ الثالث عشر:
المسؤولية االجتماعية

ترتبط املسؤولية االجتماعية للشركة أساسا بأغراض الشركة
ونشاطاتها ،وتسعى الشركة من خالهلا إىل ممارسة دورها كمواطن
صاحل ،واحلد من أي تأثري سليب لنشاطاتها على االقتصاد الوطين أو
اجملتمع احمليط أو البيئة بشكل عام.

إجراءات تفسريية وتوجيهية
()1
()2

على الشركة (ممثلة يف جملس اإلدارة) أن تضع ميثاقا خاصا بها للتعامل مع متطلبات
املسؤلية االجتماعية ،وللمجلس أن يكلف اإلدارة التنفيذية أو استشاريا خارجيا لتقديم
مقرتح بالسياسة اليت على الشركة أن تنتهجها ،متهيدا العتمادها من قبل اجمللس.
على اإلدارة التنفيذية للشركة أن تضع اسرتاتيجية أو خطة سنوية تنفذ من خالهلا فلسفة
املسؤولية االجتماعية للشركة وسياساتها ومبادئها جتاه اجملتمع ،على أن توضح
االسرتاتيجية أو اخلطة كحد أدنى البنود التالية:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)

()3

املوازنة املخصصة،
وسائل الدعم واملشاركة املتاحة،
القيم واملبادئ اليت تسعى الشركة إىل بثها من خالل أنشطة املسؤولية
االجتماعية املختلفة هلا أو اليت تدعمها،
والشرائح اجملتمعية أو اجملاالت االجتماعية اليت تستهدفها الشركة.

على الشركة أن تقدم ضمن تقريرها السنوي تقريرا خاصا بأنشطة املسؤولية االجتماعية
للشركة يوضح هذه األنشطة واملبالغ املنفقة عليها ،وقياس أثرها واستدامتها.
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المبدأ الرابع عشر:
التقارير السنوية

جيب أن تتضمن التقارير السنوية للشركة ما يفيد مدى اتساق
ممارسات جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مع مبادئ احلوكمة
الرشيدة ومعايريها وأفضل ممارساتها.

إجراءات تفسريية وتوجيهية

()1

جيب أن يتضمن التقرير السنوي موجزاً ملناقشات اإلدارة وحتليالتها باإلضافة إىل رأي
جملس اإلدارة بشأن األمور املبينة أدناه:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)
(و)
(ز)

الطريقة اليت تنتهجها الشركة يف إجناز أعماهلا ومقرتحات التطوير.
الفرص االستثمارية والعقبات.
حتليل منتجات الشركة.
شرح تفصيلي عن أعمال الشركة.
املخاطر اليت تواجهها الشركة.
نظام الرقابة الداخلية ومدى مالءمته.
النقاش حول األداء املالي واألداء التشغيلي للشركة.

()2

جيب أن حتتوي القوائم املالية السنوية والربعية وتقارير األسعار العامة والتقارير اليت تُرفع
للجهات الرقابية واليت يعدها جملس اإلدارة على التقويم املتوازن واملفهوم حلسابات
الشركة.
جيب أن تتضمن تقارير الشركة السنوية فصال مستقال عن تنظيم الشركة وإدارته مع
توضيح مدى االلتزام مبتطلبات هذا امليثاق ،على أن يتضمن هذا الفصل كحد أدنى البنود
واملتطلبات املوضحة يف امللحق رقم (.)3

()4

جيب أن حيتوي تقرير مراقيب حسابات الشركة على تأكيد بأن التقرير السنوي املشار
إليه أعاله خال من أي خطأ جوهري يف العرض.

()3
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المالحق
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الملحق رقم ( :)1الحد األدنى من المعلومات الواجب تقديمها لمجلس اإلدارة

.1

املوازنة التقديرية لرأس املال والعمليات التشغيلية باإلضافة إىل أية تطورات أخرى.

.2

النتائج ربع السنوية للشركة.

.3

حماضر اجتماعات اللجان املتخصصة املنبثقة عن اجمللس.

.4

املعلومات املتعلقة بتعيني موظفي اإلدارة الرئيسني ،استقالتهم أو إقالتهم ،ومكافآتهم.

.5

اإلخطارات اهلامة املتعلقة باجلزاءات وبيان أسبابها.

.6

احلوادث اجلسيمة والوقائع اخلطرية واملشاكل املتعلقة بالتلوث.

.7

أي إخالل جسيم بالتزامات الشركة املالية جتاه الغري ،أو فشلها يف حتصيل مستحقاتها.

.8

األمور اليت تتعلق بدعاوى املسئولية العامة احملتملة أو الدعاوى املتعلقة مبنتجات الشركة.

.9

اتفاقيات املشاريع املشرتكة اليت تدخل فيها الشركة.

.10

الصفقات اليت تتضمن دفع مبالغ كبرية فيما يتعلق بامللكية الفكرية والشهرة وحقوق
العالمة التجارية.

.11

أية مشاكل ناجتة عن العالقات اخلاصة مبجال عـمل الشركة ويـشـمل ذلك أية اتفاقية
جديدة لألجور.

.12

بيع االستثمارات واألصول اليت ال تقع يف سياق النشاط االعتيادي للشركة.

.13

بيان االلتزام من عدمه مبتطلبات اجلهات الرقابية.

.14

أية تفاصيل تتعلق بتعرض الشركة ملخاطر تذبذب أسعار صرف العمالت األجنبية
واخلطوات املُتخذة للحد من هذه املخاطر.
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الملحق رقم ( :)2معايير السلوك المهني ألعضاء مجلس اإلدارة

 -1املهنية
أ .عضو جملس اإلدارة مطالب بأن كمتلك املعرفة الكافية ألداء واجباته بكفـاءة ومهنيـة كعضـو
يف جملس اإلدارة .وعليه أن يكون ملمـا بـالتطورات واملسـتجدات يف جمـال معرفتـه ،واجملـاالت
املتعلقة بعضويته  ،وأعمال الشركة ،وأن يسعى جادا إىل حتسني كفاءته كعضو يف جملس
اإلدارة.
ب .عضــو جملــس اإلدارة مســئول عــن اســتيعاب املهــام الــيت تقــوم بهــا الشــركة وإدراك جوانبهــا
املباشرة وغري املباشرة ،كما أن عليه أن يعي متاما شؤون الشركة ونشاطها وعملياتها.
ج .عضــو جملــس اإلدارة مطالــب بالعمــل وفــق ميثــاق حوكمــة الشــركات ،والتأكــد مــن التــزام
الشركة به.
 -2احليطة واحلذر وبذل العناية
أ .جيب على عضو جملس اإلدارة التصرف حبيطة وحذر وبذل العناية الضرورية يف أداء مهامه
كعضو يف جملس اإلدارة.
ب .جيب على العضـو مسـاعدة جملـس اإلدارة يف حتسـني إدارة الشـركة؛ وذلـك لتحقيـق أهـداف
الشركة  ،ومحاية مصاحل املساهمني وتعزيزها.
ج .علـى عضــو جملـس اإلدارة حضــور مجيــع اجتماعـات الشــركة ،واملسـاهمة يف املناقشــات بشــكل
فاعل ما مل يكن هناك مانع أخالقي أو قانوني .ويف حالة تعذر حضور أي اجتماع ،جيـب القيـام
باخلطوات اليت حيددها اجمللس للحصول على إذن بالتغيب عن االجتماع.
 -3النزاهة واالستقامة
أ .علـــى عضـــو جملـــس اإلدارة أن يتســـم باألمانـــة وحبســـن النيـــة ملـــا حيقـــق املصـــلحة الفضـــلى
للشركة يف كل األوقات.
ب .جيب على العضو أن يكون مسـتقال يف أحكامـه وقراراتـه ،واحملافظـة علـى اسـتقالليته يف كـل
األوقات ،وتباعـا عليـه اختـاذ اخلطـوات الـيت يراهـا معقولـة مبـا يكفـل اقتناعـه بسـالمة قـرارات
جملس اإلدارة.
ج .جيب على عضو جملس اإلدارة أن يتفادى يف كل األوقات احلاالت اليت تكون فيها استقالليته
موضع مساومة.
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د .على عضو جملس اإلدارة الذي يتم تعيينه بناء على ترشيح أحد مبار املسـاهمني أن يعمـل مـن
أجل مصلحة الشركة واملساهمني بشكل عام ،وليس مصلحة املساهم الذي رشحه فقط .ويف
احلالــة الــيت متنعــه فيهــا االلتزامــات حنــو أشــخاص أو جهــات أخــرى اختــاذ موقــف مســتقل يف
مسألة ما ،جيب على العضو اإلفصاح عن موقفه ،واالمتناع عن املشاركة عند مناقشة اجمللس
للمسألة ذاتها.

 -4تضارب املصاحل
أ .جيــب علــى عضــو جملــس اإلدارة أن يتحلــى بالشــفافية يف كــل األوقــات وأن يتفــادى أن يضــع
نفسه يف موقف تتضارب فيه املصاحل الشخصية أو املهنية .وجيب عليه اإلفصاح فورا عن كـل
املصاحل التعاقدية مع الشركة سواء كانت بصورة مباشرة أو غري مباشرة.
ب .يتعني على عضو جملس اإلدارة عدم االستفادة بصورة غري مالئمـة مـن عضـويته يف اجمللـس،
ويتعني عليه بصفة خاصة االحتفاظ بسرية كل املعلومات اليت حيصـل عليهـا بصـفته عضـوا
يف جملس اإلدارة  ،وعدم استخدام هذه املعلومات بصورة غري سليمة.
ج .على العضو ضمان عدم تقديم املعلومات اليت حبوزته واليت مل تتح بعد للجمهور أو اليت كمكن
أن يكون هلا تأثري جوهري على سعر األوراق املاليـة للشـركة أو قيمتهـا – إىل أي شـخص قـد
يكون له تأثري على االكتتاب أو شراء األسهم أو بيعها.
د .جيب على عضو جملس اإلدارة أال يسـتفيد بصـورة غـري سـليمة مـن منصـبه لتحقيـق مكاسـب
مباشرة أو غري مباشرة أو مزايا شخصية له أو ألي شخص ذي عالقة.
ه .حيظر على العضو تقديم مصاحله الشخصية أو مصاحل األشخاص ذوي العالقة على مصاحل
مساهمي الشركة بصفة عامة.
و .جيب اإلفصاح التام جمللس اإلدارة عن أي تضارب حاصل أو حمتمل للمصاحل .وعنـد التعامـل
مــع هــذه املســألة ،جيــب األخــذ يف االعتبــار أهميــة التضــارب احملتمــل والنتــائج املرتبطــة بــه أو
املتوقعة له  ،إذا مل تتم معاجلة املسألة بشكل سليم.
ز .يف حالة نشوء تضارب مصاحل جيب على العضو االمتناع عـن املشـاركة يف النقـاش والتصـويت
علــى املســألة حمــل التضــارب .ويفضــل اخلــروج مــن االجتمــاع وقــت مداولــة املســألة املتعلقــة
بالتضارب.
ح .يف حالة استالم العضو ألوراق تتعلق مبوضوع حيتمل تضاربا يف املصاحل ،فعليـه أن يعيـد هـذه
األوراق إىل رئيس اجمللس أو أمني سر الشركة مبينا احتمال نشوء تضارب يف املصاحل.
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ط .يف مجيــع األحــوال أعــاله ،جيــب النظــر فيمــا إذا كانــت اخلــربة الــيت ســيوفرها العضــو مهمــة
وضــرورية الختـــاذ رأي مـــن قبـــل اجمللـــس ومــا إذا كمكـــن االســـتفادة منهـــا أو احلصـــول عليهـــا
بطريقة أخرى حتد منأثر التضارب.
ي .يف حالة تواصل التضارب اجلوهري يف املصاحل ،قد يتعني على العضو النظر يف االستقالة مـن
جملس اإلدارة.
ك .حيظـــر علـــى عضـــو جملـــس اإلدارة اســـتخدام املعلومـــات الـــيت حيصـــل عليهـــا بصـــفته عضـــوا
استخداما غري سليم .وينطبق احلظر بغض النظر عمـا إذا كـان العضـو سيسـتفيد مباشـرة أو
بصورة غري مباشرة أو سيستفيد شخص ذو عالقة أو قد يسبب ذلك ضررا للشركة.
ل .على العضـو التمسـك بكـل اللـوائح والضـوابط املتعلقـة بشـراء وبيـع أسـهم الشـركة ،وااللتـزام
أيضا بضوابط تـداول األسـهم الـيت يقررهـا جملـس اإلدارة ،وعلـى العضـو أال يتعامـل يف أسـهم
شركته وفقا العتبارات قصرية األجل.
 -5االلتزام بالقانون
أ .على العضو معرفة اإلطارين القانوني والرقابي الذي تعمل ضمنهما الشركة.
ب .جيب على العضو اختاذ اخلطوات الضرورية اليت تضمن مراعاته هو والشـركة بكـل القـوانني
واللوائح ذات الصلة.
ج .جيب على عضو جملس اإلدارة  ،يف حالة الضرورة أو للتثبت من أمـر مـا ،املبـادرة يف احلصـول
علــى استشــارة قانونيــة  ،أو ماليــة أو أي استشــارة مهنيــة أخــرى عــن شــؤون الشــركة أو فيمــا
يتعلق بواجباته اليت أؤمتن على القيام بها.
د .إذا خشــى العضــو تضــارب املصــاحل أو شــك يف موضــوعية االستشـارة الــيت حصــل عليهــا ،فعليــه
احلصول على االستشارة من مستشارين مستقلني خارجيني ،غري االستشاريني الذين يقدمون
املشورة للشركة.
 -6الوصول للمعلومات
أ .على العضو التمسك حبقـه يف احلصـول علـى املعلومـات الكاملـة والكافيـة بشـكل متـواتر زمنيـا
وعلى أساس تراكمي  ،يواكب مجيع التطورات اهلامة للشركة.
ب .علـى العضــو أن يوظــف هــذه املعلومــات ملنفعــة الشــركة ،حبيــث يكــون عضــوا فعــاال يف جملــس
اإلدارة ملمــا جبميــع تطــورات الشــركة ،وليكــون يف طليعــة عمليــة صــنع القــرار ضــمن إطــار
جملس اإلدارة ،ولكي يستشرف أية جوانب أو تبعات للتطورات اليت متر بها الشركة .
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ج .علــى العضــو التمســك بــأن تكــون املعلومــات متاحــة ألعضــاء جملــس اإلدارة قبــل وقــت كــاف
ليتمكنوا من النظر يف املسائل املطروحة أمامهم.
د .يف حالة عدم توفري املعلومات الكاملة والكافية  ،على العضو االحتجاج بالطريقـة املالئمـة عـن
عجز اإلدارة يف توفري املعلومـات  ،وإذا دعـت الضـرورة فلـه االمتنـاع عـن التصـويت علـى مسـألة
معينة على أساس عدم توافر الوقت الكايف للتمعن يف املسألة بصورة وافية .وله أن يطلب قيد
االمتناع وأسبابه يف حمضر االجتماع .وقد يكون من املناسب التصـويت ضـد القـرار أو حماولـة
تأجيله حتى تتوافر معلومات مناسبة.

32

الملحق رقم ( :)3البنود التي يجب تغطيتها في تقرير مبادئ تنظيم الشركة وإدارتها

-1
-2

فلسفة الشركة فيما يتعلق مببادئ تنظيم إدارة الشركة وتقرير مفصل عن كيفية
تطبيقها هلذه املبادئ.
جملس اإلدارة :
1-2
2-2
3-2

-3

تكوين وتصنيف أعضاء جملس اإلدارة ،على سبيل املثال عضو جملس اإلدارة
التنفيذي و عضو جملس اإلدارة غري التنفيذي وعضو جملس اإلدارة املستقل وعضو
جملس اإلدارة املـعني مع املؤسسة املمثلة كمقرض ،أو مستثمر يف األسهم.
حضور كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة الجتماعات اجمللس باإلضافة إىل آخر
اجتماع للجمعية العامة.
عدد اجملالس األخرى ،أو جلان اجمللس اليت يكون فيها عضو جملس اإلدارة عضوا أو
رئيسا.
عدد اجتماعات اجمللس املنعقدة وتوارخيها.

4-2
اللجان املنبثقة من اجمللس :
1-3

وصف خمتصر الختصاصات اللجنة واملهام املنوطة بها.

2-3

تكوين اللجنة وأمساء األعضاء والرئيس.
اجتماعات اللجنة واحلضور خالل العام.

-4

3-3
إجراءات ترشيح أعضاء جملس اإلدارة .

-5

املكافآت :
1-5
2-5
3-5

تفاصيل املكافأة واالتعاب واالمتيازات املدفوعة لكل أعضاء جملس اإلدارة كل على
حدة .
مجلة املكافآت املدفوعة ملوظفي اإلدارة الرئيسني (أكرب مخسة موظفني) مبا يف ذلك
الراتب والفوائد والعالوات والزيادات وخيارات األسهم ومكافأة نهاية اخلدمة
واملعاشات ،اخل.
تفاصيل املكافأة الثابتة واحلوافز املرتبطة باألداء باإلضافة إىل معايري األداء.
عقود العمل وفرتة اإلخطار ومكافأة نهاية اخلدمة.

-6

4-5
تفاصيل عدم االلتزام من قبل الشركة:

-8

العقوبات والقيود املفروضة على الشركة من قبل سوق مسقط لألوراق املالية أو اهليئة
العامة لسوق املال أو أية هيئة تنظيمية أخرى خالل السنوات الثالث األخرية.
القنوات اليت يتم من خالهلا االتصال باملساهمني واملستثمرين:
1-8

التحقق من إرسال النتائج الفصلية لكل مساهم واإلجراءات املتبعة يف ذلك.

2-8

نشر هذه النتائج على شبكة اإلنرتنت إن وجدت .
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3-8

شبكة اإلنرتنت إذا كان موقع الشركة يعرض نشرات صحفية رمسية .

4-8

العروض التوضيحية اليت مت القيام بها للمستثمرين االعتباريني أو للمحللني.
التقرير السنوي إذا كانت مناقشات اإلدارة وحتليالتها جزء منه.

-9

5-8
بيانات سعر السوق:
1-9

أعلى سعر  /أدنى سعر أثناء كل شهر من آخر سنة مالية.

2-9

األداء باملقارنة مبؤشر سوق األوراق املالية ( يف القطاع املعين ).

3-9

توزيع ملكية األسهم.

4-9

األوراق املالية أو األدوات املالية القابلة للتحويل إىل أسهم وتاريخ التحويل وأثرها
احملتمل على حقوق مساهمي الشركة.

-10

األمور احملددة اخلاصة بعدم االلتزام بنصوص تنظيم إدارة الشركة وأسباب عدم االلتزام.

-11

إيضاحات حول مراقب احلسابات وأدائه املهين.

-12

أية أمور أخرى هامة.
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مسرد بأبرز المصطلحات
(أ)

اإلطار العام إلدارة الشركة :يقصد به مجيع أو أيّ مما يلي :النظام
األساسي للشركة ،وإتفاقيات إدارتها ،ونظمها ،ولوائحها الداخلية،
وقراراتها اإلدارية األخرى.

(ب)

احلوكمة :يقصد بها جمموعة اإلجراءات والعمليات اليت توجه أعمال
الشركة وتضبطها  ،وفق ما جاء يف الباب الثاني.

(ج)

العضو التنفيذي :هو عضو جملس اإلدارة الذي يشغل وظيفة بالشركة ،أو
الذي يتقاضى راتبا شهريا أو سنويا منها.

(د)

العضو املستقل :هو عضو جملس اإلدارة الذي يتمتع باستقاللية تامة،
وخبربة ومعرفة متكنه من دعم عملية صنع قرارات اجمللس وإدارة
الشركة مبا خيدم أغراضها وأهدافها املنشودة.

(ه)

العضو غري التنفيذي :هو عضو جملس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا بشكل
تام إلدارة الشركة (أي ليس موظفا بها)  ،أو ال يتقاضى راتبا شهريا أو
سنويا من الشركة.

(و)

القرابة من الدرجة األوىل :تشمل األب  ،أو األم ،أو األبناء ،أو البنات ،أو
الزوج .

(ز)

اللجان املتخصصة :يقصد بها اللجان املتخصصة املنبثقة من جملس
اإلدارة ،وفق ما ورد يف الباب السادس من هذا امليثاق.

(ح)

منصب تنفيذي :كل شخص يرفع تقريره إىل جملس اإلدارة أو الرئيس
التنفيذي.

(ط) الشركة األم :يقصد بها املنشأة اليت متلك على األقل  %50من رأس مال
الشركة.
(ي)

الشركة التابعة :يقصد بها املنشأة اليت متلك الشركة  %51من رأس املال.

(ك)

الشركة الشقيقة :يقصد بها املنشأة اليت متلك الشركة  %20من رأس
املال.
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(ل)

موظفو اإلدارة الرئيسيون :هم األشخاص الذين كمتلكون السلطة
والصالحيات واملسؤولية يف جماالت التخطيط والتوجيه والرقابة على
أنشطة الشركة بشكل مباشر أو غري مباشر.
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