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جم ـلـس إدارة شركــة الس ــالم العاملــية لإلستثمار احملدودة
(ش.م.ق.ع)
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ميثاق مجلس إدارة شركة السالم العالمية لإلستثمار المحدودة (ش.م.ق.ع)

مادة ( :)1اإلسم وتاريخ النفاذ
يسمى هذا النظام" ،ميثاق جملس إدارة شركة السالم العاملية لإلستثمار احملدودة (ش.م.ق.ع)" ،ويعمل به إعتبارا من اتريخ إعتماده من اجلمعية
العامة للشركة.

مادة ( :)2أسس الميثاق
أعد هذا امليثاق ،بناء على أحكام النظام األساسي للشركة ،وقانون الشركات التجارية ،ونظام احلوكمة الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية ،وتراث
يف الشفافية واإلفصاح واملساواة يف الفرص وأفضل املمارسات.

مادة ( :)3تعاريف
تكون للكلمات واأللفاظ والعبارات التالية ،املعاين املوضحة قرين كل منها ،ما مل يقتض السياق معىن أخر:
















الشركة  :السالم العاملية لإلستثمار احملدودة (شركة مسامهة قطرية عامة).
جملس اإلدراة :جملس إدارة السالم العاملية لإلستثمار احملدودة (شركة مسامهة قطرية عامة).
الرئيس :رئيس جملس اإلدارة.
انئب الرئيس :انئب رئيس جملس اإلدارة.
عضو اجمللس :عضو جملس إدارة شركة السالم العاملية لإلستثمار احملدودة (شركة مسامهة قطرية عامة).
امليثاق :ميـثاق جملـس اإلدارة ،الذي حيدد ابلتفصيل مهام اجمللس ومسئولياته وواجبات أعضاء اجمللس.
العضو املستقل :عضو جملس إدارة ،ال يكون واقعا حتت أتثري أي عامل ،ميكن أن حيد من قدرته على النظر يف أمور الشركة ومناقشتها
وإختاذ قرار بشأهنا بتجرد وموضوعيه بناء على احلقائق فقط ( أنظر متممات التعريف على الصفحة  10من نظام احلوكمة).
العضو التنفيذي :عضو جملس إدارة يؤدي مهاما إدارية تنفيذية للشركة و/أو يكون موظفا يف الشركة بتفرغ كامل.
العضو غري التنفيذي :عضو جملس إدارة ،ال يتوىل مهاما إدارية تنفيذية يف الشركة ،وال يتقاضى مكافأة شهرية أو سنوية اثبتة ،سوى
املكافأة بصفته عضو جملس إدارة.
النظام األساسي :النظام األساسي لشركة السالم العاملية لإلستثمار احملدودة (شركة مسامهة قطرية عامة) ،وتعديالته.
عقد التأسيس :عقد أتسيس شركة السالم العاملية لإلستثمار احملدودة (شركة مسامهة قطرية عامة).
نظام احلوكمة  :نظام حوكمة الشركات املدرجة ىف االسواق اليت ختضع لرقابة هيئة قطر لألسواق املالية وتعديالته.
القانون :قانون الشركات التجارية النافذ.
الوزارة :وزارة التجارة والصناعة.

مادة ( :)4تكوين مجلس اإلدارة
1 -4
2 -4
2

يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة ،مكون من ( )11إحدى عشر عضوا ،ثلثهم على األقل أعضاء مستقلني ،وغالبيتهم أعضاء غري تنفيذين.
مدة عضوية اجمللس ثالث سنوات قابلة للتجديد.
ميثاق مجلس إدارة شركة السالم العالمية لإلستثمار المحدودة (ش.م.ق.ع)

 3-4يتكون اجمللس إما من أعضاء منتخبون ابلكامل ،أو من أعضاء منتخبون ابإلضافة إىل أعضاء معينون( .أنظر املادة  20من النظام
األساسي).
 4-4يتم إنتخاب مجيع أعضاء اجمللس ،أو ابقي أعضاء اجمللس ،يف حالة التعيني ،بطريقة االقرتاع السري.
 5-4جيوز لعضو اجمللس ،اجلمع بني عضوية اجمللس والعمل لدى الشركة أبجر .على أن يتم إبرام عقود تنظم العالقة فيما بينهم والشركة .وحتاط
اجلمعية العامة العادية للشركة علما هبذا االجراء .على أن التتجاوز مدة هذه العقود ( )3ثالث سنوات قابلة للتجديد.
 6-4إذا شغر مركز احد أعضاء اجمللس ،فأنه يراعى هبذا اخلصوص ما ورد يف املادة  21من النظام االساسي للشركة أوال .ومن مث ما ورد يف املادة
( )100من القانون .أما إذا بلغت املراكز الشاغرة نصف املراكز االصلية فأنه يتعني على جملس االدارة دعوة اجلمعية العامة العادية لإلنعقاد خالل
مدة ( )2شهرين لتنتخب جملس إدارة جديد.
 7-4ويف حالة االنتخاب ابلتصويت ،حيق لكل مساهم التصويت إلنتخاب أعضاء جملس اإلدارة ويكون له عدد من األصوات يعادل عدد
أسهمه .ويف حالة إنفاذ التصويت الرتاكمي ،يكون لكل مساهم عدد من األصوات يعادل العدد اإلمجايل ألسهمه ،اليت تتمتع حبق التصويت
مضرواب يف عدد املقاعد الشاغرة يف اجمللس موضوع اإلنتخاب .وحيق للمساهم ،يف هذه احلالة ،منح مجيع أصواته ملرشح واحد ،و/أو توزيع أصواته
بني عدد من املرشحني يرغب يف التصويت هلم.
 8-4ينتخب جملس اإلدارة  ،رئيسا وانئبا للرئيس ،ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات .وجيوز للمجلس أن يعني عضوا منتداب لإلدارة أو أكثر.
 9-4رئيس جملس اإلدارة هو رئيس الشركة ،وعليه أن ينفذ قرارات اجمللس ،وأن يتقيد بتوصياته وحيل حمله عند غيابه انئب الرئيس.
 10-4يتم عزل رئيس اجمللس أو انئب الرئيس من منصبهما ،أو إهناء تكليف أي عضو ابجمللس يف أاي من اللجان أو أي دور داخل الشركة،
حبضور ثلثي األعضاء وموافقة ثلثي احلضور .كما جيوز للجمعية العامة عزل رئيس جملس اإلدارة أو أحد أعضاء اجمللس املنتخبني ،بناء على إقرتاح
صادر من جملس اإلدارة ابألغلبية املطلقة ،أو بناء على طلب موقع من عدد من املسامهني ميلكون ما ال يقل عن ربع رأس املال املكتتب به .ويف
هذه احلالة األخرية جيب على رئيس اجمللس أن يدعو اجلمعية العامة إىل اإلنعقاد خالل عشرة أايم من اتريخ طلب العزل  ،وإال قامت اإلدارة
املختصة يف الوزارة بتوجيه الدعوة.

مادة ( :)5شروط عضوية مجلس اإلدارة
يشرتط يف الرتشح لعضوية جملس اإلدارة ما يلي:
 1-5أن ال يقل عمر املرشح عن ( )21واحد وعشرين عاما.
 2-5أن ال يكون قد سبق احلكم على املرشح بعقوبة جنائية ،أو يف جرمية خملة ابلشرف أو األمانة ،أو يف جرمية من اجلرائم املشار إليها
يف املادتني  324و  325من القانون ،مامل يكن قد رد إليه اعتباره.
 3- 5أن يكون مالكا لعدد )100,000( :مائة ألف سهم من أسهم الشركة.
 4-5إيداع ( )100,000مائة ألف سهم من األسهم ،اليت ميلكها لعضوية اجمللس يف أحد البنوك املعتمدة .وذلك خالل  60يوم
من اتريخ بدء العضوية ،أو التأشري عليها لدى بورصة قطر أبهنا أسهم إدارة .وذلك ضماان حلقوق الشركة واملسامهني والدائنني والغري
عن املسؤولية اليت تقع على أعضاء جملس االدارة .حبيث يستمر إيداع هذه االسهم مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو احلجز ،إىل
أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية أخر سنة مالية قام هبا العضو أبعماله.
 5-5األشخاص املعينون يف عضوية جملس االدارة مقابل امتالكهم للنسبة املئوية ( )%10عشرة ابملائة من أسهم الشركة ،يتم إيداع
كامل أسهم هذه النسبة أيضا يف أحد البنوك املعتمدة ،أو التأشري عليها لدى بورصة قطر أبهنا أسهم إدارة ،مقابل العضوية يف جملس
اإلدارة .ويف حال فقدان العضوية ألي سبب كان ،يسري على أسهم اإلدارة نفس األحكام الواردة يف الفقرة السابقة.
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 6-5أن يكون حاصال على شهادة جامعية معرتف هبا ،أو ما يعادهلا على األقل ،أو يكون له خربة  5سنوات على األقل يف إدارة
الشركات ،سواء كانت خاصة أو عامة.
 7-5أن يقوم كل عضو يف اجمللس ،فور إنتخابه ،بتوقيع سند إقرار يتعهد مبوجبه بعدم إفشاء األسرار ،وابإللتزام مبا ورد يف العقد والنظام
األساسي ،وأبية قوانني أو أنظمة أخرى ،منظمة للشركات املسامهة وأعضاء جمالس إدارهتا .وذلك وفقا للملحق رقم (.)1
 8-5توقيع إقرار بتوفر شروط عضوية جملس اإلدارة ،وفقا ألحكام القانون ونظام احلوكمة والنظام األساسي.
 9-5يتعني على أي شخص إعتباري ،أو شخص طبيعي ممثال لشخص إعتباري كعضو يف جملس اإلدارة ،أو معني يف جملس اإلدارة،
االستمرار ابلتقيد ابملبادئ االرشادية الواردة يف املادة ( )6أدانه.
 10-5يعفى األعضاء املستقلون املنتخبون بصفتهم من ذوي اخلربة ،ومن غري املسامهني من شرط متلك احلد األدىن من األسهم ،ومن
شرط إيداع األسهم.

مادة (:)6مؤهالت عضوية مجلس اإلدارة
1-6املالءة املالية (: )Fitness
ال تعترب جلنة الرتشيحات ،أي شخص مليئا ماليا يف احلاالت التالية:
1-1-6يف حالة الشخص الطبيعي:
إذا كان الشخص معسرا أو مفلسا ،ومل يرد له اعتباره ،أو إذا كان يواجه إجراءات اإلفالس ،أو مفلسا رد اعتباره يف غضون السنوات
الثالث املاضية (.أنظر الصفحة  36وما يليها من نظام احلوكمة).
 2-1-6يف حالة الشخص اإلعتباري ( شركة أو مؤسسة):
أ -إذا كان خاضع للحراسة القضائية ،أو عدم التصرف يف املال ،أو للتصفية ،أو ألي إجراء آخر مماثل.
ب -إذا عجز عن تسديد أي دين حمكوم عليه به.
ج -إذا عجز عن الوفاء أبي متطلبات متعلقة برأس املال.
د -إذا عجز عن الوفاء أبي متطلبات مالية رقابية تنطبق عليه ( .أنظر الصفحة  38وما يليها من نظام احلوكمة).
2-6املالءمة ()Properness
 1-2-6تقيم املالءمة استنادا إىل مؤهالت الشخص األكادميية واملهنية وخربته املناسبه .وجيب أن يتمتع الشخص ابملهارة واملعرفة
واخلربة الضرورية لتأدية واجباته .ويتغري مستوى املعرفة املطلوب حسب مستوى املسؤولية .وبصورة عامة ،يتوقع من الشخص أن يكون
قادرا على فهم ما يلي:
(أ) اإلطار الرقايب الذي ينطبق على نشاط الشركة.
(ب) التشريعات والقوانني واملبادئ والقواعد الرقابية اخلاصة ابألسواق املالية.
(ج) االلتزامات اليت تدين هبا الشركة للزابئن واملوردين وااللتزامات العامة.
(د) املنتجات واخلدمات اليت تتعامل هبا الشركة.
(هـ) يتعني على الشخص أن يربهن عن قدرته ،على ممارسة النشاط املوكل إليه جبدارة ونزاهة وبصورة جيدة ،ووفقا لكل القوانني
والنظم واللوائح واملبادئ اإلرشادية النافذة .
 2-2-6تعترب جلنة الرتشيحات شخص ما غري مالئم ،يف احلاالت التالية:
1-2-2-6يف حالة الشخص الطبيعي:
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أ -إذا مل يكن سليم العقل.
ب -إذا برهن عن عدم جدارته أو إمهاله أو سوء إدارته .ويثبت هذا األمر ،إذا خضع الشخص إلجراءات حماسبة من قبل هيئة مهنية
أو جتارية أو رقابية ،أو إذا صرف من العمل او طلب منه االستقالة من منصبة أو وظيفته ،بسبب إمهاله أو عدم اجلدارة أو سوء
اإلدارة.
2-2-2-6يف حالة الشخص اإلعتباري:
أ -إذا كان بعض أعضاء جملس إدارته ،أو كبار موظفيه ،أو كبار مسامهيه ،أو مراقبيه ،ال يستوفون متطلبات املالئة واملالئمة.
ب -إذا مل يربهن عن جدارته إلجناز النشاطات اخلاضعة للرقابة بفعالية.
ج -إذا كان ال ميلك املقومات األساسية ،وأنظمة الرقابة الداخلية ،إلدارة املخاطر بفاعلية ،ولتفادي تضارب املصاحل ولتأمني تدقيق
مناسب.
 3-6السمعة والشخصية واملصداقية والسالمة املالية:
تعترب جلنة الرتشيحات شخص ما غري مالئم يف احلاالت التالية:
1-3-6يف حالة الشخص الطبيعي:
أ -إذا كان سيئ السمعة ،أو غري جدير ابلثقة أو إذا مل يكن يتمتع ابملالءة املالية.
ب -إذا ثبت مبوجب حكم من حمكمة ،أو سلطة خمتصة أنه ارتكب غشا ،أو مل يتصرف ابستقامة ،أو ارتكب فعال خمالفا للقانون.
ج -إذا أدين جبرم ،أو اهتم جنائيا بتهم تتعلق مباشرة ابملالئمة.
د -إذا خضع لعقوابت ،أو إلجراءات أتديبية ،أو أعلن فقدانه األهلية ،من قبل أي هيئة مهنية ،أو رقابية تتعلق أبي جتارة أو عمل أو
مهنة.
هـ -إذا منع من ممارسة حق ،أو فرضت عليه قيود ممارسة أي جتارة ،أو عمل أو مهنة ،تتطلب رخصة حمددة ،أو تسجيال معينا،
أو أي إذن مبوجب القانون.
و -إذا أعلنت حمكمة خمتصة عدم أهليته ليكون عضو جملس إدارة.
ز -إذا اعتربته هيئة قطر لألسواق املالية ،أو أي هيئة رقابية أخرى ،مسئوال عن سوء سلوك يف السوق ،أو إذا خالف أي قواعد ومبادئ
إرشادية ،نصت عليها هيئة قطر لألسواق املالية ،أو هيئة رقابية أخرى ،أو أي سوق أوراق مالية ذات صلة يف قطر أو خارج قطر (عند
االقتضاء).
ح -إذا كان عضو جملس إدارة ،أو مسامها كبريا أو مديرا يف شركة أو مؤسسة:
 مت إيقاف نشاطها ( ليس وفقا لقرار إرادي ألسباب ال تتعلق ابإلعسار املايل ) أو كانت غري مليئة ،أو خاضعة للحراسة القضائية أوللوالية على األموال.
-

أدينت ابلغش.
مل تف بكل التزاماهتا جتاه الزابئن ،أو أموال التعويض املوضوعة حلماية املستثمرين ،أو أموال الضمان بني األعضاء.
أدينت ابرتكاب األعمال املوصوفة يف الفقرات (ب) أو (ج) أو (د) او (هـ) أو (ز) أعاله.
إذا كان شريكا يف صلح واق من اإلفالس أو دخل يف اي شكل من اشكال املصاحلة مع اي دائن بسبب مبلغ كبري من املال.

 2-3-6يف حالة الشخص اإلعتباري:
أ -إذا كان سيئ السمعة ،أو غري جدير ابلثقة ،أو فاقد املصداقية ،أو كان يفتقر إىل السالمة املالية ،تؤخذ بعني االعتبار املسائل املوصوفة
يف الفقرات (أ-ط) أعاله.
ب -إذا وجه إليها طلب حل.
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 4-6النزاهة وعدم تعارض املصاحل:

أ-حيظر على رئيس وأعضاء جملس اإلدارة ،ومجيع العاملني يف الشركة  ،أن يستغل أي منهم ،أية معلومات إطلع عليها حبكم

عضويته يف اجمللس أو وظيفته يف الشركة حبسب واقع احلال ،يف حتقيق مصلحة له ،أو ألقاربه املباشرين ،نتيجة التعامل يف أسهم
الشركة.
ب -ال جيوز أن يكون ألي من املذكورين يف الفقرة (أ) أعاله ،مصــلحة مباشــرة أو غري مباشــرة مع أية جهة كانت ،تقوم بعمليات
يراد هبا إحداث أتثريات يف سعر أسهم الشركة.
ج -ال جيوز أن يكون لرئيس جملس اإلدارة ،أو أحد أعضائه ،أي مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف العقود واملشاريع واإلرتباطات
اليت تتم حلساب الشركة ،إال بقدر ما بسمح به القانون.
د -حيظر على ذي املصلحة من السادة أعضاء جملس اإلدارة ،حضور أي من جلسات اجلمعية العامة ،أو جملس اإلدارة ،اليت يتم
التداول فيها مبوضوع متعلق به أو أبقاربه املباشرين.
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ -جيب على عضو جملس اإلدارة اإلفصاح إفصاحا اتما عن أي تضارب مصاحل فعلي أو حمتمل مع مصاحل الشركة أو إحدى
شــركاهتا التابعة ،واإلمتناع عن التصــويت وحضــور اإلجتماع إذا ما طرح أمر التعارض على جملس اإلدارة للتصــويت عليه  ،أو عدم
حضور اإلجتماع الذي يعرض فيه أمر التعارض.
و -ال جيوز لعضـ ــو جملس اإلدارة أن ينافس الشـ ــركة وشـ ــركاهتا التابعة يف أي من نشـ ــاطاهتا .إال أنه جيوز لعضـ ــو اجمللس أن يشـ ــارك
الشــركة أو إحدى شــركاهتا التابعة يف أي نشــاط دون تعارض يف املصــاحل ،وشــرط اإلفصــاح عن تلك العالقة ،وموافقة جملس اإلدارة
عليها.كما ال جيوز إغتنام فرص ـ ــة مقدمة للش ـ ــركة ،إال إذا عرض ـ ــت تلك الفرص ـ ــة على الش ـ ــركة ورفض ـ ــتها األخرية .ش ـ ـ ـريطة أن يتم
اإلفصاح عن ذلك للمجلس.
ز -ال جيوز لرئيس جملس اإلدارة أو عضو اجمللس أن يشرتك يف أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجر حلسابه أو حلساب
الغري يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة .وإال كان للشركة أن تطالبه ابلتعويض أو أن تعترب العمليات اليت ابشرها قد أجريت
حلساهبا .
ح -حيظر على أعض ـ ــاء جملس اإلدارة ،بيع وشـ ـ ـراء أس ـ ــهم الش ـ ــركة خالل املهل املنص ـ ــوص عليها يف املادة ( )173وتعديالهتا من
الالئحة الداخلية لبورصــة قطر .مع ضــرورة إعالم بورصــة قطر مســبقا ،أبي عملية بيع أو شـراء خارج فرتة احلظر .وذلك مبا يضــمن
النزاهة يف التعامل واملساواة يف الفرص.
ط -يلتزم كل عضو جملس إدارة فور إنتخابه بتوقيع ،إقرارا وتعهدا اباللتزام ابحملافظة على سرية املعلومات والبياانت ،وعدم إفشائها
أو تسريبها أو كشفها للغري ،أو إستغالهلا لتحقيق منفعة خاصة له أو ألي من أقرابئه.
ي -يف حالة طرح أي صفقة جتارية بني الشركة وأحد أعضاء جملس اإلدارة ،أو أي طرف ذي عالقة هبذا العضو خالل إجتماع اجمللس ،جيب
مناقشة املوضوع يف غياب العضو املعين ،الذي ال حيق له مطلقا املشاركة يف التصويت على الصفقة .وأبي حال جيب أن تتم الصفقة وفقا
ألسعار السوق وعلى أساس جتاري حبت ،و جيب أن ال تتضمن شروطا ال تتحقق فيها مصلحة الشركة.

مادة ( :)7فقدان عضوية مجلس اإلدارة
 1-7يفقد عضو جملس اإلدارة عضويته يف اجمللس يف احلاالت التالية:
أ -إذا أخل ،أو فقد أي شرط من شروط العضوية يف جملس اإلدارة.
ب-إذا تغيب عن حضور ( )3ثالثة إجتماعات متتالية للمجلس ،أو ( )5مخسة إجتماعات غري متتالية دون عذر مقبول.
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ج -االستقالة من منصبه مبوجب كتاب خطي يوافق عليه جملس اإلدارة ووفقا ألحكام القانون.
د -خمالفة أحكام نص املادة  97من القانون.
هـ -إذا مل تتوفر يف العضو املالءة أو املالئمة أو السمعة احلسنة ،أو إذا فقد أاي منهما فيما بعد.
 2-7جيوز لعضو جملس اإلدارة ،أن ينسحب من اجمللس ،بشرط أن يكون ذلك يف وقت مناسب .وإال كان مسؤوال من قبل الشركة.

مادة ( :)8إجتماعات مجلس اإلدارة
أ -جيتمع اجمللس بدعوة من رئيسه ،أو بناء على طلب خطي يقدمه عضوان من أعضائه على األقل .شريطة أن يوضح فيه سبب طلب
عقد اإلجتماع.
ب -جيب أن ال يقل عدد االجتماعات عن ستة إجتماعات كحد أدىن خالل السنة املالية الواحدة .والجيوز أن ينقضي ثالثة أشهر
كاملني دون عقد إجتماع للمجلس.
ج -ال يكون االجتماع صحيحا إال إذا حضره نصف عدد األعضاء على األقل.
د -تصدر قرارات اجمللس أبغلبية االصوات .فإذا تساوت األصوات ،رجح اجلانب الذي منه رئيس اجمللس ،أو من يقوم مقامه.
هـ -للعضو الذي مل يوافق على أي قرار إختذه اجمللس ،أن يثبت اعرتاضه يف حمضر االجتماع ،وإال أعترب موافق على القرار ذي الصلة.
و -لعضو اجمللس أن ينيب عنه خطيا عند الضرورة أحد زمالئه يف اجمللس .ويف هذه احلالة يكون هلذا العضو صواتن .والجيوز أن ينوب
عضو اجمللس عن أكثر من عضو واحد ،ويلتزم املوكل بنتائج تصويت الوكيل على قرارات اجمللس.
ز -تدون حماضر إجتماع جملس اإلدارة يف سجل خاص ،يوقع عليه رئيس اجمللس والعضو املنتدب إن وجد ،أو عضو أخر ابلتناوب و
املوظف الذي يتوىل أمانة سر اجمللس .ويكون اثبات حماضر االجتماعات يف السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة ،ويف صفحات متتابعة
دون كشط أو حتشري .ويكون املوقعون على احملاضر مسئولني عن صحة ما ورد هبا من وقائع وعن مطابقتها ملا نص عليه القانون ونظام
الشركة.

مادة ( :)9مسئوليات أعضاء مجلس اإلدارة- :
أ -يكون جملس اإلدارة مسؤوال مسؤولية مجاعية عن االشراف على إدارة الشركة ابلطريقة املناسبة.
ب -يكون جملس اإلدارة مسؤوال عن حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية للشركة وتعيني أفراد اإلدارة التنفيذية العليا ( الرئيس التنفيذي وانئب
الرئيس التنفيذي واملدير املايل واملدراء التنفيذيني) ،وإستبداهلم وحتديد مكافآهتم ومراجعة أداء اإلدارة وضمان التخطيط للتعاقب على إدارة
الشركة.
ج -يكون جملس اإلدارة مسؤوال ،عن ضمان التقييد ابلقوانني والنظم واللوائح ذات الصلة ،وعقد التأسيس ،والنظام األساسي ونظام
احلوكمة وتعديالهتا.
د -يتحمل اجمللس مسؤولية محاية الشركة من االعمال واملمارسات غري القانونية أو التعسفية أو غري املناسبة.
هـ -أعضاء جملس اإلدارة مسئولون عن اإلدراك اجليد لدورهم وواجباهتم ،وأن يثقفوا أنفسهم يف املسائل املالية والتجارية والصناعية ذات
الصلة ب عمليات الشركة وعملها .وهلذه الغاية ،يتعني على اجمللس إعتماد أو إتباع دورات تدريبية مناسبة ورمسية هتدف اىل تعزيز مهارات
أعضاء جملس اإلدارة ومعارفهم.
و -رئيس وأعضاء جملس اإلدارة مسؤولون ابلتضامن عن تعويض الشركة واملسامهني والغري عن الضرر الذي ينشأ عن أعمال الغش ،أو
إساءة إستعمال السلطة ،أو خمالفة أحكام القانون ،أو النظام األساسي للشركة ،وعن اخلطأ يف اإلدارة .ويقع ابطال كل شرط يقضي بغري
ذلك.
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ز -تقع املسؤولية املنصوص عليها يف املادة (  -9و) أعاله ،على مجيع أعضاء جملس اإلدارة إذا نشأ اخلطأ عن قرار صدر إبمجاعهم .أما
القرارات اليت تصدر ابألغلبية فال يسأل عنها املعرتضون مىت أثبتوا إعرتاضهم كتابة يف حمضر االجتماع ،وال يعترب الغياب عن حضور
اإلجتماع الذي صدر فيه القرار سببا لإلعفاء من املسؤولية ،إال إذا ثبت عدم علم العضو الغائب ابلقرار ،أو عدم متكنه من االعرتاض
عليه بعد علمه به.
ح -للجمعية العامة للشركة أن ترفع دعوى املسؤولية على أعضاء جملس اإلدارة بسبب األخطاء اليت تنشأ عنها أضرار جملموع املسامهني
خالل مخس سنوات من اتريخ حدوث اخلطأ أو التقصري ،وفقا ملا ينص عليه القانون.
ط -تلتزم الشركة ابألعمال اليت جيريها رئيس وأعضاء اجمللس يف حدود إختصاصاهتم  .كما تسأل عن تعويض ما ينشأ من أضرار عن
األفعال غري املشروعة اليت تقع من أعضاء جملس اإلدارة.
ي -اليرتتب على أي قرار يصدر عن اجلمعية العامة ،إببراء ذمة جملس اإلدارة سقوط دعوى املسؤولية ضد أعضاء جملس اإلدارة بسبب
األخطاء اليت وقعت منهم أثناء تنفيذ مهمتهم .وإذا كان الفعل املوجب للمسؤولية قد عرض على اجلمعية العامة ،وصادقت عليه ،فإن
دعوى املسؤولية تسقط مبضي مخس سنوات من اتريخ إنعقاد تلك اجلمعية .ومع ذلك إذا كان الفعل املنسوب إىل أعضاء جملس اإلدارة
يكون جرمية جنائية فال تسقط الدعوى إال بسقوط الدعوى العامة .وفقا ملا ينص عليه القانون.

مادة ( :)10تنظيم أعمال المجلس
أ -ميلك التوقيع عن الشركة ،كال من رئيس اجمللس وانئبه والعضو أو االعضاء املنتدبني جمتمعني أو منفردين .كما ميثلوهنا أمام القضاء
ولدى الغري وفقا للقرار الذي يصدره جملس اإلدارة يف هذا الشأن .وجيوز للمجلس أن يعيني مديرا للشركة أو أكثر وأن خيوهلم أيضا حق
التوقيع عن الشركة منفردين أو جمتمعني.
ب -على اجمللس أن يضع برانمج تدريب ألعضاء اجمللس املعينني حديثا لضمان متتع أعضاء اجمللس عند إنتخاهبم بفهم مناسب لسري
عمل الشركة وعملياهتا ،وإدراكهم ملسؤولياهتم متام االدراك.
ج -جمللس اإلدارة أوسع السلطات والصالحيات ،إلدارة الشركة ومباشرة مجيع االعمال اليت تقتضيها هذه اإلدارة وفقا لغرضها .وال حيد
من هذه السلطات والصالحيات ،إال ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات اجلمعية العامة.
د -ال جيوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض ،إال إبذن من اجلمعية العامة .وذلك ما مل تكن هذه التصرفات
مما يدخل بطبيعته يف غرض الشركة.
هـ -حيق للمجلس تفويض بعض صالحياته ،وتشكيل جلان خاصة هبدف إجراء عمليات حمددة .ويف هذه احلالة ،جيب إعطاء تعليمات
خطية وواضحة تتعلق ابملهمة أو ابلتفويض وبشرط احلصول على موافقة اجمللس املسبقه بشأن مسائل معينة .وإذا فوض اجمللس أحد مهامه
أو سلطاته ،يبقى اجمللس مسؤوال عن مجيع الصالحيات أو السلطات اليت فوضها.
و -جيب أن تتاح ألعضاء اجمللس إمكانية الوصول ،وبشكل كامل وفوري ،اىل املعلومات والواثئق والسجالت املتعلقة ابلشركة .ويتعني
على أمني السر و اإلدارة التنفيذية للشركة ،تزويد اجمللس وجلانه جبميع الواثئق املعلومات املطلوبة.

مادة ( )11واجبات أعضاء المجلس (تنفيذيين وغير تنفيذيين)
جيب على أعضاء جملس اإلدارة أثناء أتدية واجباهتم اإلسرتشاد ابملبادئ التالية:
 1-11واجب أعضاء جملس اإلدارة يف احلرص والعناية.
أ -أتدية املهام أبمانة .يتعني على كل عضو يف اجمللس التصرف حبسن نيه ،وتوخي ذات احلرص والعناية ،اللذين ميارسهما أى شخص
عادي يف العناية واحلرص على ماله اخلاص ،يف ظل ظروف مماثلة والعمل ملصلحة الشركة.
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ب -يتعني على عضو جملس اإلدارة ،إختاذ اخلطوات املناسبة ليكون على إدراك اتم جبميع املسائل ذات الصلة مبمارسة مهامه .مبا يف
ذلك العمل طلب إستشارة خرباء خارجني عند االقتضاء وإختاذ قرارات مستقلة وعن دراية عند التصويت على مسائل تتعلق ابلشركة.
فضال عن الواجب أبن يكون العضو على علم بقرارات الشركة واملسائل املتعلقة هبا ،ويتطلب واجب احلرص كذلك أن يتخذ عضو
جملس اإلدارة اخلطوات املناسبة لإلشراف على إدارة الشركة ووضعها املايل.
ج -يتعني على كل عضو جملس إدارة منتخب حديثا ،أن يقوم عند إنتخابه ابالطالع على هيكل الشركة وإدارهتا و على مجيع
املعلومات اليت متكن عضو اجمللس من االطالع مبسؤولياته.
 2-11واجب الوفاء عند تعارض املصاحل وتعامالت األطراف ذوي العالقة.
يدين أعضاء جملس االدارة بواجب الوفاء جتاه الشركة ومسامهيها .ويتطلب هذا الواجب االستئماين من أعضاء اجمللس تغليب مصاحل
الشركة ومسامهيها على مصاحلهم الشخصية ،والعمل دائما حبسن نيه .ويف سبيل ذلك على أعضاء جملس اإلدارة التقيد ابملبادئ الواردة
يف املادة (  )4-6بشأن النزاهة وعدم تعارض املصاحل.
 3-11واجب أعضاء اجمللس اإلدارة يف التقيد ابلصالحيات املمنوحة هلم من الشركة:

أ -يتعني على أعضاء جملس اإلدارة العمل ضمن نطاق الصالحيات املمنوحة هلم مبوجب عقد التأسيس والنظام األساسي وقرارات
اجلمعيات العامة والقوانني والنظم واللوائح ذات الصلة.
ب -يتعني على أعضاء اجمللس العمل دائما بفاعلية لاللتزام مبسؤولياهتم جتاه الشركة .وذلك على أساس معلومات واضحة وحبسن نية
وابلعناية واالهتمام الالزمني ملصلحة الشركة و املسامهني كافة.
ج -على أعضاء اجمللس ضمان متثيل جلان التعيينات واملكافأت والتدقيق واملدققني الداخلني وممثلني عن املدققني اخلارجني ،يف اجلمعية
العامة.

مادة ( :)12واجبات أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين المستقليين-:
أ -املشاركة يف إجتماعات جملس اإلدارة ،وإعطاء رأي مستقل حول املسائل اإلسرتاتيجيه والسياسة العامة ،وتقييم األداء واملساءلة
واملوارد والتعيينات األساسية ومعايري العمل.
ب -ضمان إعطاء األولوية ملصاحل الشركة واملسامهني ،يف حال حصول أي تعارض للمصاحل.
ج -املشاركة الفاعلة يف جلنة التدقيق يف الشركة.
د -مراقبة أداء الشركة يف حتقيق غاايهتا وأهدافها املتفق عليها وخطط العمل ،ومراجعة التقارير اخلاصة أبدائها ،مبا فيها التقارير السنوية
ونصف السنوية والربعية.
هـ -اإلشراف على تطوير القواعد اإلجرائية اخلاصة حبوكمة الشركة لإلشراف على تطبيقها بشكل يتوافق وتلك القواعد.
و -إاتحة مهاراهتم وخرباهتم وإختصاصا هتم املتنوعة ومؤهالهتم جمللس االدارة أو جلانه املختلفة من خالل حضورهم املنتظم الجتماعات
اجمللس ومشاركتهم الفعالة يف اجلمعيات العمومية وفهمهم ألراء املسامهني بشكل متوازن وعادل.
ز-جيوز ألكثرية أعضاء اجمللس ،طلب رأي مستشار مستقل على نفقة الشركة ،فيما يتعلق أبي مسألة ختص الشركة.

مادة ( :)13واجبات رئيس مجلس اإلدارة
أ -يكون رئيس اجمللس مسئوال عن حسن سري عمل اجمللس بطريقة مناسبة وفعالة ،مبا يف ذلك حصول أعضاء اجمللس على املعلومات
الكاملة والصحيحة ويف الوقت املناسب.
ب -ال جيوز لرئيس اجمللس أن يكون عضوا يف أي جلنة من جلان اجمللس املنصوص عليها يف النظام.
ج -تتضمن واجبات ومسئوليات الرئيس ،فضال عن املنصوص عليها يف هذا امليثاق على سبيل الذكر وليس احلصر ما يلي:
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 التأكد من قيام اجمللس مبناقشة مجيع املسائل األساسية بشكل فعال ويف الوقت املناسب. املوافقة على ج دول أعمال كل إجتماع من إجتماعات اجمللس مع األخذ بعني االعتبار أي مسألة يطرحها أي عضو من أعضاءاجمللس ،وجيوز أن يفوض الرئيس هذه املهمة إىل عضو أخر ،غري أن الرئيس يبقى مسؤوال عن قيام عضو اجمللس املذكور هبذه املهمة بطريقة
مناسبة.
 تشجيع مجيع أعضاء اجمللس على املشاركة بشكل كلي وفعال يف تصريف شؤون اجمللس ،لضمان قيام اجمللس مبهامه على الوجه األحسنمبا فيه مصلحة الشركة.
 ضمان التواصل الفعلي مع املسامهني وإيصال أرائهم اىل جملس اإلدارة. تشجيع أعضاء اجمللس غري التنفيذيني ،بصورة خاصة ،على املشاركة الفعالة وتشجيع العالقات البناءة بني أعضاء اجمللس التنفيذينيوغري التنفيذيني.
 -ضمان إجراء تقييم سنوي ألداء اجمللس.

مادة ( :)14أمين سر مجلس اإلدارة
أ -يعني اجمللس أمني سر للمجلس .تتضمن مهامه تسجيل وتنسيق وحفظ مجيع حماضر إجتماعات اجمللس وسجالته ودفاتره ،والتقارير
اليت ترفع من اجمللس وإليه ،وإعداد مشروع جدول أعمال جملس اإلدارة واجلمعيات العامة ،ومتابعة تنفيذ قرارات اجلمعية العامة وجملس
اإلدارة وتوجيهات رئيس اجمللس ،والتنسيق بني جلان اجمللس بشكل عام.
ب -يتعني على أمني السر وحتت إشراف الرئيس ،أتمني حسن إيصال وتوزيع املعلومات ،والتنسيق فيما بني أعضاء اجمللس وبني أصحاب
املصاحل اآلخرين ابلشركة ،مبا فيهم املسامهني واإلدارة واملوظفني.
ج -على أمني السر أن يتأكد من أن أعضاء اجمللس ميكنهم الوصول بشكل كامل وسريع إىل كل حماضر إجتماعات اجمللس واملعلومات
والواثئق والسجالت املتعلقة ابلشركة.
د -جيب أن يتمكن كل أعضاء اجمللس من االستفادة من خدمات أمني سر اجمللس ومشورته.
هـ -الجيوز تعيني أمني سر اجمللس أو فصله إال مبوجب قرار صادر عن جملس اإلدارة.
و -جيب أن يكون أمني السر عضوا يف هيئة حماسبني حمرتفني معرتف هبا ،أو عضوا يف هيئة أمناء سر شركات معتمدة معرتف هبا ،أو
حماميا أو حيمل شهادة من جامعة معرتف هبا أو ما يعادهلا ،وأن تكون له خربة ثالث سنوات على االقل يف توىل شؤون شركة مدرجة
أسهمها يف السوق.

المادة ( :)15إختصاصات المجلس
 1-15جمللس اإلدارة أوسع السلطات والصالحيات ،إلدارة الشركة ومباشرة مجيع األعمال اليت تقتضيها هذه اإلدارة وفقا لغرضها .وال حيد من
هذه السلطات والصالحيات ،إال ما نص عليه القانون أو النظام األساسي أو قرارات اجلمعية العامة.
 2-15املوافقة على األهداف اإلسرتاتيجية للشركة ،وتعيني أفراد اإلدارة التنفيذية العليا (الرئيس التنفيذي وانئب الرئيس التنفيذي واملدير املايل
واملدراء التنفيذيني) ،واستبداهلم وحتديد مكافآهتم ،ومراجعة أداء اإلدارة وضمان التخطيط للتعاقب على إدارة الشركة .
 3-15إعتماد سياسة املكافآت وحوافز العاملني وإدارة الشركة ،على أن أتخذ هذه السياسة بعني اإلعتبار النمو والتوسع وأداء الشركة على املدى
الطويل.
 4-15إقرتاح سياسة توزيع األرابح ،والتوصية للجمعية العامة إبعتمادها.
 5-15وضع كشفا تفصيليا سنواي حتت تصرف املسامهني ،إلطالعهم اخلاص قبل ثالثة أايم على األقل من انعقاد اجلمعية العامة ،اليت تدعى
للنظر يف ميزانية الشركة وتقرير جملس اإلدارة ،على يتضمن ذلك الكشف البياانت التالية
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 مجيع املبالغ اليت حصل عليها رئيس جملس إدارة الشركة  ،وكل عضو من أعضاء هذا اجمللس يف السنة املالية  ،من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابلحضور جلسات جملس اإلدارة وبدل عن املصاريف ،وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفا فنيا أو إداراي أو يف مقابل أي عمل فين أو إداري أو
استشاري أداه للشركة.
 املزااي العينية اليت يتمتع به رئيس جملس اإلدارة ،وكل عضو من أعضاء جملس اإلدارة يف السنة املالية. املكافآت اليت يقرتح جملس اإلدارة توزيعها على أعضاء جملس اإلدارة. املبالغ املخصصة لكل عضو من أعضاء جملس اإلدارة احلاليني والسابقني كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن إنتهاء اخلدمة. العمليات اليت يكون فيها ألحد أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة. املبالغ اليت أنفقت فعال يف سبيل الدعاية أبي صورة كانت مع التفصيالت اخلاصة بكل مبلغ. التربعات مع بيان اجلهة املتربع هلا ومسوغات التربع وتفصيالته.وجيب ان يوقع الكشف التفصيلي املشار إليه رئيس جملس اإلدارة وأحد األعضاء .ويكون رئيس وأعضاء جملس اإلدارة مسئولني عن تنفيذ أحكام
هذه املادة ،وعن صحة البياانت الواردة يف مجيع األوراق اليت نصت على إعدادها.
 6-15إختاذ اإلجراءات الكفيلة للتأكد من أن مجيع اإلفصاحات اليت تقوم هبا الشركة تتيح معلومات دقيقة وصحيحة وغري مضللة.
 7-15ضمان معاملة املوظفني وفقا ملبادئ العدل واملساواة وبدون أي متييز على أساس العرق أو اجلنس أو الدين.
 8-15اعتماد آليه تسمح للعاملني ابلشركة إبالغ اجمللس ابلتصرفات املثرية أو غري القانونية أو املضرة ابلشركة .مع ضمان السرية واحلماية من أي
أذى أو ردة فعل سلبية من موظفني آخرين أو من رؤساء مقدم البالغ.

المادة ( :)16مكآفات المجلس
 1-16ال يستحق عضو اجمللس مكافأة مقطوعة عن حضور إجتماعات جملس اإلدارة .إال أنه يستحق مكافأة سنوية مرتبطة ابألداء بعد موافقة
اجلمعية العامة.
 2-16حتدد اجلمعية العامة العادية مكافأة أعضاء جملس اإلدارة .والجيوز تقدير جمموع هذه املكافآت أبكثر من ( )%10من الربح الصايف ،بعد
إستنزال االستهالكات واالحتياطيات ،وتوزيع ربح اليقل عن  %5من رأس املال ،كحصة أوىل على املسامهني.
وجيوز يف السنوات اليت ال حتقق الشركة فيها رحبا ،توزيع مكافأة كمبلغ مقطوع على أعضاء جملس اإلدارة ،ويشرتط يف هذه احلالة موافقة اجلمعية
العامة ،وموافقة الوزارة على مبلغ املكافأة.
 3-16جيوز بقرار من جملس اإلدارة ،ختصيص مكافآت أو بدل إجتماعات ألعضاء اجمللس املشاركني يف اللجان ،إضافة للمكافأة املذكورة يف
البندين ( 1-16و )2-16أعاله.

المادة ( )17فصل منصبي الرئيس والمدير العام
 1-17ال جيوز أن يتوىل ،أو ميارس شخص واحد ،منصيب الرئيس واملدير العام يف آن واحد .وجيب أن يكون فصل املسؤوليات واملنصبني واضحا.
 2-17يف مجيع األحوال ،جيب أن ال يكون لشخص واحد يف الشركة ،سلطة مطلقة إلختاذ القرارات.
 3-17إمتثاال للمبادئ آنفة الذكر ،توزع الشركات التابعة على جمموعات قطاعية يتوىل اإلشراف عليها وإدارهتا ابلكامل من مجيع اجلوانب الفنية
والتجارية واملالية مديرا تنفيذاي مفوضا (  )Managing Directorحبيث ال يتمتع رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي بصالحيات تنفيذية
مباشرة يف أنشطة وعمليات الشركة.
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المادة ( : )18أحكام عامة
 1-18تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم ( )11لسنة 2015م وتعديالته ،وأحكام النظام األساسي ،وأحكام نظام احلوكمة ،فيما مل يرد
بشأنه نص خاص يف هذا امليثاق.
2 -18حال التعارض بني أحكام هذا امليثاق وأحكام القانون ،فإنه يتم تقدمي أحكام القانون والنظام األساسي ،إىل أن يتم تعديل القانون والنظام
األساسي وإزالة التعارض بني أحكام امليثاق من جهة ،وأحكام القانون والنظام األساسي من جهة أخرى.
 3-18حيق جمللس اإلدارة تعديل امليثاق من حني إىل آخر ،وفقا ملا يراه مناسبا ويتوافق مع تعديالت القانون والنظام األساسي ونظام احلوكمة.
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