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6102 يونيو 03من  0 صفحة  0اإلصدار رقم:  

  

 الميثاقالغرض من  -0

 مجلس اإلدارة هو تقديم اإلرشادات التوجيهية بشأن يلي:ميثاق عمل الغرض من 

 .إلدارة واإلدارة التنفيذية للشركةتحديد مهام ومسؤوليات وصالحيات مجلس اإلدارة والعالقة مع أعضاء مجلس ا .أ

 .بيان المسؤوليات والصالحيات المفوضة إلى اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة .ب

 القواعد التنظيمية التي تحكم أعمال مجلس اإلدارة. .ج

 األمور التي ال يجوز تفويضها الى لجان المجلس ويحتفظ بها بمجلس اإلدارة التخاذ القرار النهائي بشأنها. .د

 

ال يتجزأ من إطار عمل الحوكمة الخاص بالشركة، ويتم العمل به كوثيقة ملزمة ألعضاء المجلس  اجزء   تبر هذا الميثاقيع

 هم طوال فترة عضويتهم بمجلس إدارة الشركة.ءتنظم أدا

  

تي تسود ويستوجب ذات العالقة، فإن األخيرة هي ال التنفيذية وبين القوانين واللوائح الميثاق افي حال وجود تعارض بين هذ

 العمل بها.

 

 اإلدارة مجلس -6

 ومتابعة اإلدارة التنفيذية للشركةين يمثل مجلس اإلدارة في الشركة نقطة التوازن التي تعمل على تحقيق أهداف المساهم

مهام من خالل التأكد من أن اإلدارة التنفيذية تقوم بال االستراتيجيةيسعى مجلس اإلدارة إلى تحقيق أهداف الشركة  كما

المنوطة بها على أكمل وجه، وأنها تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للشركة، وتحقيق معدالت نمو مرتفعة، وتعظيم 

ا في مصلحة المساهم  ين.األرباح، وأن قرارات وإجراءات اإلدارة التنفيذية تصب دائم 

مالي، لذا يتوافر لمجلس اإلدارة من األدوات وتؤثر قرارات مجلس اإلدارة بشكل كبير على أداء الشركة وسالمة مركزها ال

واآلليات التي تتيح له ممارسة الرقابة الفعالة على عمل اإلدارة التنفيذية ومتابعة أداء المديرين، كما يتم تزويد المجلس 

 قراراته. اتخاذبكافة المعلومات والبيانات الالزمة التي تساعده على 
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6102 يونيو 03من  6 صفحة  0اإلصدار رقم:  

  

 صالحيات مجلس اإلدارة -3

اإلدارة جميوع الصوالحيات والسولطات الالزموة إلدارة الشوركة. وتظول المسوؤولية النهائيوة عون الشوركة علوى يتوولى مجلوس 

المجلس حتى وإن شكل لجانا  أو فوض جهات أو أفرادا  آخرين للقيام ببعض أعماله وعلى المجلس تجنب إصدار تفويضات 

 عامة أو غير محددة المدة. ومن بين صالحيات المجلس ما يلي:

 كيل لجان مختصة منبثقة عنه وفق ميثاق يوضح مدة اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها وكيفية رقابة المجلس عليها، تش

وتحديد مهام وحقوق وواجبات أعضاء تلك اللجان. هذا فضال  عن تقييم أداء وأعمال هذه اللجان واألعضاء الرئيسيين 

 بها.

 ل الرئيسية ومراجعتها وتوجيهها.الشاملة للشركة وخطط العم االستراتيجية اعتماد 

 الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة وأهدافها المالية. اعتماد 

 والشركة.ين سياسة واضحة لتوزيع األرباح على اختالف أنواعها )نقدية(، وبما يحقق مصالح المساهم اعتماد 

 أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة. اعتماد 

 ياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة وإجراء المراجعة الدورية عليها.اله اعتماد 

  البيانات المالية المرحلية والسنوية. واعتمادإقرار الميزانيات التقديرية السنوية 

 واالختصاصاتاللوائح واألنظمة الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، وما يتبع ذلك من تحديد للمهام  اعتماد 

 بات والمسؤوليات بين المستويات التنظيمية المختلفة.والواج

 سياسة تفويض وتنفيذ األعمال المنوطة باإلدارة التنفيذية. اعتماد 

  القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس  اتخاذتحديد الصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية، وإجراءات

 الموضوعات التي يحتفظ بصالحية البت فيها.

 وكذلك اإلدارة مجلس سر ألمين الوظيفي الوصف بطاقة في ذكره يرد لم فيما العمل ونطاق الصالحيات تحديد 

 .السر ألمين السنوية المالية المكافآت
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6102 يونيو 03من  3 صفحة  0اإلصدار رقم:  

  

 صالحيات أعضاء مجلس اإلدارة -4

تعليمات محددة من مجلس اإلدارة أو وفقا  ل اجتماع انعقاديتمتع أعضاء مجلس اإلدارة بصالحيات مجلس اإلدارة فقط أثناء 

رئيس مجلس اإلدارة، وال يلتزم مجلس اإلدارة بأي تصرف يُتخذ أو بيان يصرح به من قبل أي عضو منفردا  إال عندما 

 مجلس اإلدارة أو نتيجة لتعليمات محددة من قبل رئيس مجلس اإلدارة. اجتماعيُسمح بهذا التصرف أو البيان أثناء 

 

 تشكيل مجلس اإلدارة -5

تشكيل مجلس اإلدارة التنوع في الخبرات العملية والمهنية والمهارات والدراية والمعرفة بالقوانين عند  يراعي .أ

 والنظم المعمول بها والمعرفة بأنشطة الشركة.

يحدد النظام األساسي عدد أعضاء مجلس اإلدارة، ويتعين أن يكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير  .ب

 التنفيذيين.

( أعضاء على األقل ويراعى أن يضم المجلس عضو مستقل واحد على 5س إدارة الشركة من خمسة )يتألف مجل .ج

 األقل.

 مستوى مع يتماشى بما مهامه وتحديد الشركة، موظفي بين من للمجلس سر أمين بتعيين اإلدارة مجلس ويقوم .د

 مجلس عن صادر قرار بموجب إال فصله أو المجلس سر أمين تعيين يجوز وال هذا بها، سيكلف التي المسؤوليات

 .اإلدارة

 

 مدة العضوية -2

إذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في تكون مدة العضوية في مجلس اإلدارة هي ثالث سنوات قابلة للتجديد، و .أ

 .إدارة جديد وانتخاب مجلسالميعاد المحدد استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة على حين زوال األسباب 
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6102 يونيو 03من  4 صفحة  0اإلصدار رقم:  

  

 لعضوية في مجلس اإلدارةشروط ا -7

 استيفاء شروط الكفاءة والنزاهة التالية: والعضو المستقليجب أن تتوافر في عضو مجلس اإلدارة 

 عامة متطلبات  .أ

 في مركزها واحد آن في مساهمة شركات خمس من أكثر إدارة مجلس عضوية العضو يشغل أال يجب 

 .منافسة أو مشابهة شركة إدارة مجلس عضوية يشغل وال الكويت،

  ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة، ولو كان ممثال لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يكون رئيسا  لمجلس اإلدارة

 .في أكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها الكويت

 .غير ذلك من الشروط المذكورة في قانون الشركات والئحته التنفيذية وتعديالتهما 

 

 نية.تطلبات الكفاءة المهنية والقدرة الفم .ب

 له المرشح الوظيفي المجال مع تتفق علمية مؤهالت. 

 لها المرشح والوظيفة عمل الشركة طبيعة مع يتوافق مجال في مناسبة مهنية خبرات. 

 كافة واستيعاب الصحيح، بالشكل القرار واتخاذ العمل، في االستقاللية له تتيح وإدارية وقيادية فنية قدرات 

 .العمل بسير لمتعلقةا والمستجدات الفنية المتطلبات

 الشركة أهداف تحقيق على والعمل به، المناطة والمسؤوليات المهام كافة بتحقيق االلتزام. 

 واإلدارية المهنية والتطورات المستجدات بكافة مستمر اطالع على بقاءه ضمان. 

 

 متطلبات النزاهة واألمانة. .ج

 ألمانة.أال يكون سبق الحكم على المرشح بجريمة مخلة بالشرف أو با 

 .أال يكون سبق الحكم على المرشح بجريمة متعلقة بجرائم الفساد 

 اإلرهاب وتمويل األموال بغسل متعلقة بجريمة المرشح على الحكم سبق يكون أال. 

 .أن يكون المرشح حسن السمعة والسلوك 

 .أال يكون فاقدا  لألهلية 

 في أحد الجهات. لم يسبق عزله من منصبه أو منعه من التقدم لشغل وظيفة شاغرة 

 

 متطلبات السالمة المالية. .د

 .أال يكون المرشح قد أشهر افالسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره 

 . أال يكون المرشح معسرا 
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6102 يونيو 03من  5 صفحة  0اإلصدار رقم:  

  

 الضوابط الواجب توافرها في العضو المستقل -8

أو عالقات قد تؤثر  عضو مجلس اإلدارة المستقل هو العضو الذي يكون مستقال  عن اإلدارة وال تربطه صلة بأية أعمال

 :فيما يلي الضوابط الواجب توافرها في العضو المستقلو ،حكمه المستقلبوضوح على 

 أن يتمتع باالستقاللية، ومما ينافي االستقاللية على سبيل المثال ال الحصر، أي مما يلي: .0

 .أو ممثال عنهلما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة  كا  أن يكون مال .أ

له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو اإلدارة التنفيذية في كون ت أن .ب

 الشركة أو في أي شركة من مجموعتها، أو األطراف الرئيسية ذات العالقة.

 أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة من مجموعتها. .ج

 لدى أي من أصحاب المصالح. بالشركة أو باي شركة من مجموعتها أو فا  أن يكون موظ .د

 الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة. االعتباريينأن يكون موظفا  لدى األشخاص  .ه

 أن يتوافر للعضو المستقل المؤهالت والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة. .6

 

 انتهاء العضوية -9

 تنتهي العضوية من مجلس اإلدارة في الحاالت التالية:

  استقال من منصبه بموجب إشعار خطيإذا 

  فتره دورة المجلس انتهتإذا. 

  تغييرهفي  المساهمينإذا رغب. 

  وذلك بقرار مستقيال   اعتبارهجلسات متتالية بدون عذر مشروع جاز أربع إذا تخلف أحد أعضاء المجلس عن حضور

 مجلس اإلدارة.من 

 يتإذا كان عضوا  في أكثر من خمس شركات عامة مقرها الكو. 

 .إذا اشتغل بمنصب آخر في الشركة يتقاضى عنه راتبا  غير منصب الرئيس التنفيذي 

  عمالها مع الشركةأإذا كان عضوا  في شركة متشابه. 

 بإصدار 6102 لسنة 0 رقم القانون في الواردة أو أعاله الشروط من شرط أي االدارة مجلس عضو فقد إذا وكذلك 

 .الشرط ذلك فقدان تاريخ من العضوية صفة عنه زالت لعالقةا ذات القوانين أو الشركات قانون
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6102 يونيو 03من  2 صفحة  0اإلصدار رقم:  

  

 مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة -01

 في التوازن الهيكل يعكس حيث للشركة التنظيمي الهيكل في واضح بشكل اإلدارة مجلس ومسئوليات مهام تحددت

 بالسلطات األطراف من أيا   نفرادا عدم عن فضال   التنفيذية، واإلدارة اإلدارة مجلس من كل بين والسلطات الصالحيات

 . الشركة في المساهمين قبل من واإلدارة المجلس من كل مسائلة عملية لتسهيل وذلك المطلقة،

 على الشركة عن النهائية المسؤولية وتظل. إلدارتها الالزمة والسلطات الصالحيات جميع الشركة إدارة مجلس ويتولى

 مجلس ومسئوليات مهام وتتضمن. أعماله ببعض للقيام آخرين أفرادا   أو اتجه فوض أو لجانا   شكل وإن حتى المجلس

 :يلي ما اإلدارة

 ، الموازنة التقديرية، والهيكل التنظيمياالستراتيجية .أ

 والخطط الهامة للشركة، ومن ذلك ما يلي: واالستراتيجياتاألهداف  اعتماد 

 تها وتوجيهها.الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية ومراجع االستراتيجية 

 .الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة وأهدافها المالية 

  .إقرار الميزانيات التقديرية السنوية 

  النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك األصول والتصرف بها. اعتماد 

 الهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة والتعديالت عليها. اعتماد 

 

 ابةالبيانات المالية والرق .ب

 البيانات المالية المرحلية والسنوية. اعتماد 

 .التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية 

  الرقابة واإلشراف على أداء أعضاء اإلدارة التنفيذية، والتأكد من قيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم، حيث

 على مجلس اإلدارة القيام بما يلي: يتعين

 .التأكد من أن اإلدارة التنفيذية تعمل وفق السياسات واللوائح المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة 

  دوريووة موع اإلدارة التنفيذيووة لبحوث مجريووات العمول ومووا يعتريوه موون معوقوات ومشوواكل،  اجتماعواتعقود

 ة بنشاط الشركة.وكذلك استعراض ومناقشة المعلومات الهامة ذات الصل

 معايير أداء لإلدارة التنفيذية تتسق مع أهداف واستراتيجية الشركة. اعتماد 

 .تقييم أداء اإلدارة التنفيذية واألداء الشامل في الشركة 

 اإلدارات ومدراء التنفيذين لكبار والمالية اإلدارية الصالحيات حدود اعتماد. 

 

 إدارة المخاطر والرقابة الداخلية .ج

 الشوركة لألنظموة واللووائح الداخليوة  احترامالشركة بالسياسات واإلجراءات التي تضمن  التزامن مدى التأكد م

 المعمول بها.

 واالتصاالتتقارير دورية من اإلدارة التنفيذية عن فاعلية األنظمة اآللية للمعلومات  استالم. 

  في الشركة.التأكد دوريا  من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها 
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6102 يونيو 03من  7 صفحة  0اإلصدار رقم:  

  

  التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر، وذلك من خالل تحديد نطاق المخواطر التوي قود

تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع أصوحاب 

 المصالح واألطراف ذات الصلة بالشركة.

 

 تفويض السلطات .د

 شووكيل لجووان مختصووة منبثقووة عنووه وفووق ميثوواق يوضووح موودة اللجنووة وصووالحياتها ومسووؤولياتها وكيفيووة رقابووة ت

المجلس عليها، كما يتضمن قرار التشوكيل تسومية األعضواء وتحديود مهوامهم وحقووقهم وواجبواتهم. هوذا فضوال  

 عن تقييم أداء وأعمال هذه اللجان واألعضاء الرئيسيين بها.

 القرار ومدة التفويض. وترفوع اإلدارة  اتخاذلتي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية، وإجراءات تحديد الصالحيات ا

 التنفيذية تقارير دورية عن ممارساتها للصالحيات المفوضة.

 

 التعاقدات .ه

 المشاريع الرأسمالية للشركة. اعتماد 

 لألعمال وفقوا  لموا تحودده لووائح  عتيادياالشركة في إطار النشاط المصادقة على العقود الكبرى التي تبرمها ال

 الشركة.

 

 التعينات .و

 وكبار التنفيذيين ومدراء اإلدارات تعيين أو عزل الرئيس التنفيذي. 

 مسؤول المخاطرو مسؤول التدقيق الداخليتعيين وعزل أمين سر مجلس اإلدارة و اعتماد. 

 فقوة بنواء علوى توصوية للموا رفع التوصية بترشيح مراقب الحسوابات الخوارجي للعورض علوى الجمعيوة العاموة

 .لجنة التدقيق

 

 المكافئات والمزايا  .ز

تحديود شوورائح المكافووآت التوي سوويتم منحهووا للموووظفين، مثول شووريحة المكافووآت الثابتوة، وشووريحة المكافووآت المرتبطووة 

 باألداء.

 

 الحوكمة .ح

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

  القورار وتحقيوق مبواد   اتخواذالتأكد من أن الهيكل التنظيمي للشركة يتسم بالشفافية والوضوح بما يتويح عمليوة

 دارة التنفيذية.الحوكمة الرشيدة، والفصل في السلطات والصالحيات بين كل من مجلس اإلدارة واإل

 سياسة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حفظ حقوقهم وآلية لتنظيم التعوامالت موع األطوراف  اعتماد

 ذوي العالقة، للحد من تضارب المصالح.

  ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها دوريا  وذلك وفق لسياسة اإلفصواح والشوفافية

 .المعمول بها



  مجلس اإلدارة ميثاق عمل
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  النتائج. واستعراضالموافقة على عملية التقييم الذاتي لمجلس اإلدارة واللجان التابعة 

 السياسات. .ط

 السياسات الهامة واللوائح الداخلية المتعلقة بعمل الشوركة وتطويرهوا، وموا يتبوع ذلوك مون تحديود للمهوام  اعتماد

 ختلفة.والواجبات والمسؤوليات بين المستويات التنظيمية الم واالختصاصات

 

 الجمعية العامة  .ي

 الدعوة لعقد الجمعية العامة وجدول األعمال والتقارير والمستندات المرفقة بها. اعتماد 

  بشووكل مسووتمر ودوري علووى أوجووه األنشووطة المختلفووة  االطووالع للمسوواهمينإرسوواء قنوووات اتصووال فاعلووة تتوويح

 للشركة وأية تطورات جوهرية.

 

 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة -00

منبثقوة عنوه وفووق ميثواق يوضوح موودة كول لجنوة وصووالحياتها ومسوؤولياتها وكيفيوة رقابووة ثوالث لجووان شوكل مجلوس اإلدارة 

المجلووس عليهووا، وتحديوود مهووام وحقوووق وواجبووات أعضوواء تلووك اللجووان. هووذا فضووال  عوون تقيوويم أداء وأعمووال هووذه اللجووان 

 هي: واألعضاء الرئيسيين بها. اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 لجنة التدقيق. 

 .لجنة إدارة المخاطر 

 .لجنة الترشيحات والمكافآت 

 .ضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيينال يقل عدد أعضاء كل لجنة عن ثالثة، على أن يكون رئيسها عضوا  من أع



  مجلس اإلدارة ميثاق عمل
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 مجلس اإلدارة اجتماعات -06

موضوعات ذات صلة بنشاط الشركة، مع  الدورية، وتحديد ما سيتم مناقشته من االجتماعاتيقوم مجلس اإلدارة بتنظيم 

 ضرورة مراعاة ما يلي:

واحد في كل ربع سنة على  اجتماعسنويا  على أن يعقد  اجتماعات( 2) ةالمجلس عن ست اجتماعاتال يقل عدد  .أ

 األقل.

 عادية بشكل منتظم وذلك بدعوة من الرئيس. اجتماعاتيجب أن يعقد مجلس اإلدارة  .ب

 وة لعقد اجتماع طار  بناء على طلب كتابي يقدم من عضوين متى طلب منه ذلك.أن يقوم رئيس المجلس بالدع .ج

 يجوز أن يجتمع المجلس إذا طلب ثالثة من أعضائه على األقل. .د

 ال يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس  .ه

ثة، ويجوز يقل عدد الحاضرين عن ثال أالما ال يقل عن نصف عدد أعضاء مجلس اإلدارة، على  االجتماعيحضر  .و

 الحديثة. االتصالعن بُعد باستخدام وسائل  االجتماع

 قرارات مجلس اإلدارة بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس. اتخاذيجوز  .ز

 تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية األعضاء الحاضرين، وإذا تساوت األصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس. .ح

بالوثائق والمعلومات الالزمة قبل مدة  زا  ال المجلس بموضوعات محددة معزيتم تزويد أعضاء المجلس بجدول أعم .ط

الطارئة، بحيث يتم تمكين أعضاء المجلس  االجتماعاتالمجلس مع مراعاة  اجتماعاتأيام عمل على األقل من  ثالثة

، انعقادهال حال القرارات المناسبة. هذا ويقر مجلس اإلدارة جدول األعم واتخاذمن دراسة الموضوعات المطروحة 

 .االجتماعفي محضر  االعتراضأي عضو على هذا الجدول تُثبت تفاصيل هذا  اعتراضوفـي حال 

يجوووز للمجلووس دعوووة الوورئيس التنفيووذي أو أعضوواء اإلدارة التنفيذيووة أو أي موون موووظفي الشووركة أو طوورف خووارجي  .ي

  إذا دعت الحاجة إلى ذلك. المجلس وذلك للحصول على المعلومات أو التوضيحات أو اجتماعاتلحضور 

 

 جدول األعمال     -03

 المجلس بالتشاور مع رئيس المجلس. اجتماعاتيكون أمين سر المجلس هو المسؤول عن إعداد جدول أعمال  .أ

 أيامترفع الموضوعات المقترحة للنقاش من قبل أعضاء المجلس إلى أمين سر المجلس مدعومة بالمستندات قبل سبعة  .ب

 .االجتماع دانعقاعلى األقل من 

بالوثائق  زا  يقوم أمين سر المجلس بتزويد أعضاء المجلس بجدول أعمال المجلس بموضوعات محددة معز .ج

الطارئة، بحيث يتم  االجتماعاتالمجلس مع مراعاة  اجتماعاتعمل على األقل من  أيامثالثة والمعلومات الالزمة قبل 

 القرارات المناسبة. اتخاذوتمكين أعضاء المجلس من دراسة الموضوعات المطروحة 



  مجلس اإلدارة ميثاق عمل
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 االجتماعاتمحاضر      -04

مجلس اإلدارة وتوقع من قبل األعضاء الحاضرين وأمين سر المجلس. وللعضو الذي لم  اجتماعاتتدون محاضر  .أ

قرارات بالتمرير بموافقة جميع  اتخاذ، ويجوز االجتماعفي محضر  عتراضهاالمجلس أن يثبت  تخذهايوافق على قرار 

 لس.أعضاء المج

مجلس اإلدارة بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها  اجتماعاتيقوم مجلس اإلدارة بإنشاء سجل خاص تدون فيه محاضر  .ب

وتاريخه وساعة بدايته ونهايته، ذلك باإلضافة إلى إعداد محاضر بالمناقشات  االجتماعبه مكان مبينا  و االجتماع

 وتبويبها وحفظها بحيث يسهل الرجوع إليها.  والمداوالت بما فيها عمليات التصويت التي تمت

 

  مهام ومسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة      -05

عن  مسئوال رئيس مجلس اإلدارة بمهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة، يكون رئيس مجلس اإلدارة التزاماتباإلضافة إلى 

الكاملة  س اإلدارة على المعلوماتحسن سير عمل مجلس اإلدارة بطريقة مناسبة وفعالة بما في ذلك حصول أعضاء مجل

 والصحيحة في الوقت المناسب. وتتضمن واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة ما يلي:

 .التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفـي الوقت المناسب 

 .تمثيل الشركة أمام الغير وذلك وفق ما ينص عليه نظام الشركة األساسي 

  تشجيع جميع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل كلي وفعال في تصرف شئون المجلس لضمان قيوام المجلوس

 بما فيه مصلحة الشركة.

  اإلدارة مجلس إلى آراءهم وإيصالمين المساهضمان التواصل الفعلي مع. 

 .تشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من المجلس واإلدارة التنفيذية 

 .خلق ثقافة تشجع على النقد البناء حول القضايا التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر بين أعضاء المجلس 

 



  مجلس اإلدارة ميثاق عمل
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 مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة     -02

  والخطط والسياسات الهامة للشركة. واالستراتيجياتاألهداف  اعتمادالمشاركة في 

 لشركة وأهدافها المالية.المشاركة في تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل ل 

 الهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة وإجراء المراجعة الدورية عليها. اعتماد المشاركة في 

  البيانات المالية المرحلية والسنوية. واعتمادالمشاركة في إقرار الميزانيات التقديرية السنوية 

 م المجلس بما فيه مصلحة الشركة.المشاركة بشكل كلي وفعال في تصرف شئون المجلس لضمان قيا 

  المجلس. اجتماعاتالقرارات المناسبة، والتوقيع على محاضر  واتخاذدراسة الموضوعات المطروحة 

  نظووام حوكمووة خوواص بالشووركة واإلشووراف العووام عليووه ومراقبووة موودى فاعليتووه وتعديلووه عنوود  اعتمووادالمشوواركة فووي

 الحاجة.

  عوون مجلووس اإلدارة وفووق ميثوواق يوضووح موودة اللجنووة وصووالحياتها المشوواركة فووي تشووكيل لجووان مختصووة منبثقووة

 ومسؤولياتها وكيفية رقابة المجلس عليها، وتقييم أداء وأعمال هذه اللجان.

  القوورار وتحقيووق مبوواد   اتخوواذالتأكوود موون أن الهيكوول التنظيمووي للشووركة يتسووم بالشووفافية والوضوووح بمووا يتوويح عمليووة

 ت والصالحيات بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.الحوكمة الرشيدة، والفصل في السلطا

  القرار ومدة التفويض. اتخاذالمشاركة في تحديد الصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية، وإجراءات 

 لموكلوة المشاركة في الرقابة واإلشراف على أداء أعضاء اإلدارة التنفيذية، والتأكود مون قيوامهم بوأداء كافوة المهوام ا

 إليهم.

  المشاركة في تحديد شرائح المكافآت التي سيتم منحها للموظفين، مثل شريحة المكافآت الثابتة، وشوريحة المكافوآت

 المرتبطة باألداء.

 .التصويت على تعيين أو عزل أيا  من أعضاء اإلدارة التنفيذية، ومن ذلك الرئيس التنفيذي 

 م الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة.التأكد وبصفة دورية من فاعلية وكفاية نظ 

 .التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية 

 .التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر 

 المتعلقة بعمل الشركة المشاركة في الموافقة على السياسات الهامة واللوائح الداخلية. 

 

 مهام ومسؤوليات أمين سر مجلس اإلدارة   -07

 .إعداد جدول أعمال مجلس اإلدارة والجمعية العامة للشركة 

  هميتها وإضافة الموضوعات التي يري رئيس المجلس وفقا  ألمجلس اإلدارة  اجتماعتحديد المواضيع المراد بحثها في

 .إضافتها

  الجمعية العامة ومجلس اإلدارة وتحرير المحاضر الخاصة  الجتماعاتجراءات الالزمة اإل واتخاذالدعوة كتب إعداد

 .بها وتسجيلها في السجالت المعدة لذلك

  يرى مجلس اإلدارة تعميمها ونشرها التياإلشراف على متابعة قرارات مجلس اإلدارة، وتعميم القرارات. 

  ته ودفاتره والتقارير التي ترفع من المجلس إليه، على المجلس وسجال اجتماعاتتسجيل وتنسيق وحفظ جميع محاضر

 منه ومن جميع األعضاء الحاضرين. االجتماعاتأن يتم توقيع محاضر 



  مجلس اإلدارة ميثاق عمل
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  المجلس قبل ثالثة  اجتماعاتالتأكد من إتباع أعضاء المجلس لإلجراءات التي أقرها المجلس، والتأكد من تبليغ مواعيد

 الطارئة. ماعاتاالجتعمل على األقل، مع مراعاة  أيام

  المجلس  اجتماعاتالتأكد من أن أعضاء مجلس اإلدارة يمكنهم الوصول بشكل كامل وسريع إلى كل محاضر

 والمعلومات والوثائق والسجالت المتعلقة بالشركة.

  التأكد من إيصال وتوزيع المعلومات والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس وبين أصحاب المصالح اآلخرين بالشركة بمن

 واإلدارات المختلفة في الشركة والموظفين.ين المساهمفيهم 

 رفع التقارير لمجلس اإلدارة لبحثها. 

 .تحرير المراسالت الخاصة بالمجلس وتسلم المكاتبات الواردة إليه وعرضها على المجلس 

  فة للشركة وأية بشكل مستمر ودوري على أوجه األنشطة المختل االطالع ينللمساهمإرساء قنوات اتصال فاعلة تتيح

 تطورات جوهرية.

 

 تعزيز وتحسين أداء أعضاء مجلس اإلدارة     -08

بالجوانب التدريبية ألعضاء مجلس اإلدارة وذلك من خالل القيام بما  االهتماماآلليات التي تتيح  بوضع الشركة تقوم 

 يلي:

ناسووب لسووير عموول الشووركة وضووع البوورامج التعريفيووة لألعضوواء المعينووين حووديثا  موون أجوول ضوومان تمووتعهم بفهووم م (أ

 وعملياتها، حيث يجب أن تتضمن تلك البرامج على ما يلي، كحد أدنى:

 الشركة وأهدافها. استراتيجية -

 الجوانب المالية والتشغيلية لكافة أنشطة الشركة. -

 االلتزامات القانونية والرقابية الملقاة على عاتق الشركة. -

 لصالحيات والحقوق المتوفرة لهم.المسؤوليات والمهام المناطة بهم، فضال  عن ا -

 دور اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة. -

برامج تدريبية مناسبة ألعضاء مجلس اإلدارة الحاليين، وأن تكون البرامج التدريبية متخصصة في مجوال  اعتماد (ب

لمخاطر، وأن العمل اإلداري والمالي، وذلك لتنمية مهاراتهم وخبراتهم وبصفة خاصة في مجال الحوكمة وإدارة ا

 تتأكد من أن أعضاء مجلس اإلدارة ملمين بشكل مستمر بآخر المستجدات في المجال اإلداري والمالي.

 

 تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل وأعضاء مجلس اإلدارة  -09

ن مجلوس يقوم مجلس اإلدارة بإجراء التقييم الذاتي السنوي ألداء مجلس اإلدارة، وأعضاء مجلس اإلدارة، وبالمثل تقوم لجوا

 اإلدارة بعمل التقييد الذاتي ألدائها وترفع تقرير تقييم األداء للمجلس في هذا الشأن.

 اعتمواديتولى مجلس اإلدارة وضع نظم وآليات لتقييم أداء مجلس اإلدارة ككل وأداء أعضاء مجلس اإلدارة وذلك من خالل 

للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظموة  راتيجيةاالستمجموعة من مؤشرات قياس األداء ترتبط بمدى تحقيق األهداف 

 الرقابة الداخلية، وأن تكون إجراءات تقييم وقياس األداء مكتوبة بشكل واضح وبشفافية.

يضع مجلس اإلدارة مؤشرات أداء موضوعية لتقييم مجلس اإلدارة ككول، ومسواهمة كول عضوو مون أعضواء المجلوس وكول 

معالجتهوا بموا يتفوق موع  قتوراحاو)سونويا (، فضوال عون تحديود جوانوب الضوعف والقووة لجنة مون لجانوه، وذلوك بشوكل دوري 

 مصلحة الشركة.

 



  مجلس اإلدارة ميثاق عمل
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لمجلوس اإلدارة مون األدوات واآلليووات التوي تتويح لوه ممارسوة الرقابووة الفعالوة علوى عمول اإلدارة التنفيذيووة،  تتووافريجوب أن 

 قراراته. اتخاذبكافة المعلومات والبيانات الالزمة التي تساعده على باإلضافة إلى تزويد المجلس 

ولذلك، يتعين علوى اإلدارة التنفيذيوة أن تعمول علوى تووفير المعلوموات والبيانوات بشوكل كامول ودقيوق وفوـي الوقوت المناسوب 

جه خاص، وذلوك مون خوالل لجميع أعضاء مجلس اإلدارة بوجه عام وألعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين والمستقلين بو

 واالطالعنات األساسية التي تمكنهم من آلية فعالة تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على كافة المعلومات والبيا اعتماد

 والقيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية.

ل وسريع إلى كل محاضر أعضاء مجلس اإلدارة يمكنهم الوصول بشكل كامكما يجب على أمين سر المجلس التأكد من أن 

المجلس والمعلومات والوثائق والسجالت المتعلقة بالشركة، وضمان حصول أعضاء مجلوس اإلدارة واألعضواء  اجتماعات

 المستقلين على المعلومات الكاملة والصحيحة في الوقت المناسب.

وتوزيوع المعلوموات والتنسويق توأمين حسون إيصوال مجلوس اإلدارة كما يتعين على أمين سر المجلس وتحت إشوراف رئويس 

واإلدارات المختلفوة فوي الشوركة  المسواهمينفيما بين أعضاء المجلس وبين أصحاب المصالح اآلخرين بالشوركة بمون فويهم 

 والموظفين.
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صودور قووانين أو ريوة أو عنود حودوث تغيورات جوهمجلوس اإلدارة(  ميثاق عمليقوم مجلس اإلدارة بمراجعة هذا الميثاق )

 تعليمات أو قرارات جديدة من الجهات الرقابية، ويعتمد ميثاق العمل بعد تحديثه من مجلس اإلدارة. أولوائح 

 


