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ةـــــــــــــــدمـــــــــاملق. 1   
 

طبقاً  -م1999( لسنة 30بموجب المرسوم األميري رقم ) (شركة مساهمة عامة قطريةك)تأسـست مجموعة الدوحة للتأمين 
الخاص بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديالته، كما تم تعديل أوضاعها وتعديل  1981( لسنة 11رقم ) ألحكام القانون

م وتعديالته، وبما يتفق 2002( لسنة 5نظامها األساسي بما يتفق وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم )
م، والقرارات الصادرة عن الجمعيات العامة 2015( لسنة 11قم )كذلك وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون ر

 م. 2018غير العادية للشركة حتى مارس 
 

م. تسري على الخدمات المالية التي 2015( لسنة 11التجارية الصادر بالقانون رقم )مع مراعاة أحكام قانون الشركات 
الواردة بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات  تقدمها الشركة، وذلك في حال إندماجها أو تصفيتها، واألحكام

م ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر 2012( لسنة 13المالية بالقانون رقم )
 م.2016( لسنة 5بقرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية رقم )

 

( عضواً يجري انتخابهم من الجمعية العادية بطريقة االقتراع السري . 11مكون من )ويتولى إدارة المجموعة مجلس إدارة 
ويشترط أن يكون عضو مجلس اإلدارة مالكاً على األقل لعدد خمسون الف سهماً من اسهم المجموعة، تخصص لضمان حقوق 

 ارة.الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس اإلد
 

ً لنظامها األساسي أوسع السلطات إلدارة ال مجموعةكما أن لمجلس إدارة ال وله مباشرة جميع األعمال التي  مجموعةوفقا
  . تقتضيها هذه اإلدارة. وتحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

اإلدارة هذا ليكون دليالً نحو التطبيق األمثل لنظام الدوحة للتأمين على اعتماد ميثاق مجلس  مجموعةوقد حرص مجلس إدارة 
المستقبلية وذلك من خالل مهمات ومسؤوليـات أعضاء  مجموعةحوكمة الشركات واطاراً يهتدى به في سبيل تحقيق رؤية ال

مقدرتهم  المختلفة وزيادة مجموعةالمجلس وواجبات كل منهم وما يلزم ان يتمتع به األعضاء من معرفة ودراية بنشاطات ال
 على حماية مصالحها وتحقيق غاياتهــا.

 

مسؤول عن اإلشراف على الشركة والكيانات المرتبطة بها. والمجلس أيضاً مسؤول مجموعة الدوحة للتأمين مجلس إدارة 
تطبق عن توفير القيادة الفعالة لتحقيق أهدافها االستراتيجية لتنمية القيمة بطريقة مربحة ومستدامة. هذه االختصاصات 

 .مجموعة الدوحة للتأمينأساسا على مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ل

 

وفقا ألفضل الممارسات لحوكمة الشركات وقانون الشركات التجارية  مجموعة الدوحة للتأمينتم تطوير ميثاق مجلس إدارة 
وقانون حوكمة الشركات المدرجة ومواد النظام األساسي  (QFMA) لألسواق المالية قطر ، وهيئة(QCCL) القطري

 .مجموعة الدوحة للتأمينل

 

اقـــــيثدف من املــــاهل. 2    
 

تهدف هذه الوثيقة إلى وضع إطار عمل لحوكمة مجموعة الدوحة للتأمين من خالل التركيز على مسؤولية مجلس 
اإلدارية لها وجها لوجه مع اللوائح التي تحكم هذه العملية والمبادئ اإلدارة)"المجلس"(، وعملية اإلشراف والمساءلة 

 .المتعارفعليها والمقبولة لحوكمة الشركات الجيدة

الشركة.  إن المسؤولية األساسية ألعضاء مجلس اإلدارة )"األعضاء"( هي ممارسة حكم األعمال المعقول وذلك بالنيابة عن
والمدققين  على المسؤولين في الشركة والمستشارين -من بين األمور األخرى -وفي أداء هذا الواجب، يعتمد األعضاء

 .الخارجيين

 سوف يتم نشر ميثاق مجلس اإلدارة على الموقع االلكتروني للمجموعة ويصبح متاح للجمهور.
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لســـو اجملـــروط الواجب توافرها يف عضـــالش. 3   
 

ورة صكاٍف من المعرفة باألمور اإلدارية والخبرة المناسبة لتأدية مهامه ب، ويتمتع بقدر يجب أن يكون عضو المجلس مؤهال
 وأهدافها وغاياتها. لمجموعةلحة اصفافية بما يحقق مشالوقت الكافي للقيام بعمله بكل نزاهة و صيصفعّالة، ويتعيّن عليه تخ

 ويشترط في عضو المجلس ما يلي:

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

ار شأال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ،أو في جريمة مخلة بالشرف أواألمانة ،أو في جريمة من الجرائم الم .2
( 335( و)334قطر لألسواق المالية، والمادتين )بشأن هيئة 2012لسنة  (8) من القانون رقم (40) إليها في المادة

بإصدار قانون الشركات التجارية ،أو أن يكون ممنوعا من مزاولة أي عمل في  2015سنة ( ل11من القانون رقم )
ار اإليه ،أو أن يكون شالم 2012( لسنة 8( من القانون رقم )12فقرة  35عة لرقابة الهيئة بموجب المادة)ضالجهات الخا

 سه، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.ي بإفالضقد ق
 ،عند انتخابه أو خالل ثالثين يوماً من تاريخ انتخابه لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام األساسيأن يكون مساهماً، ومالكاً  .3

ويجب إيداعها خالل ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية لدى جهة اإليداع مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز 
إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله، وأن تخصص لضمان حقوق 

ية التي تقع على أعضاء المجلس، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسوؤول
 رط.شو المستقل من ذلك الضويته، ويعفى العضالوجه المذكور بطلت ع

 

ب يحظر عليه قانونا الجمع بينه وبين صوية المجلس تقديم إقرارا مكتوبا يقر فيه بعدم توليه أي منضح لعشوعلى المر
 .وية المجلسضع

وية المجلس إلى الهيئة العتمادها قبل التاريخ ضحين لعشركة بإرسال قائمة بأسماء وبيانات المرشاألحوال، تلتزم الوفي جميع 
ل من متطلبات صورة طبق األصح، وشالمحدد النتخابات المجلس بأسبوعين على األقل مرفقا بها السيرة الذاتية لكل مر

 يح.شالتر

 

ســـــــكيل اجمللــــتش .4   
 

المجلس وفقا للقانون والنظام األساسي للشركة، على أن يكون ثلث أعضاء المجلس على األقل من المستقلين، وأن  يُشكل
تكون أغلبية األعضاء بالمجلس من غير التنفيذيين، ويجوز تخصيص مقعد أو أكثر من مقاعد المجلس لتمثيل األقلية، وآخر 

 لتمثيل العاملين بالشركة.

 ب اأن يضمن تشكيل المجلس عدم تحكم عضو أو أكثر في إصدار القرارات.وفي جميع األحوال، يج
 

ع بني املناصبــــر اجلمــــحظ. 5    
 

بما ال يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، ال يجوز ألحد بشخصه أو بصفته أن يكون رئيسا للمجلس أو نائبا للرئيس في 
الدولة، وال أن يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر من ثالث شركات تقع مراكزها أكثر من شركتين يقع مركزيهما الرئيسي في 

الرئيسية في الدولة، وال أن يكون عضوا منتدبا لإلدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيس في الدولة، وال أن يجمع 
 بين عضوية مجلسي إدارة شركتين تمارسان نشاطا متجانساً.

ويُحظر الجمع بين رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة، وال يجوز للرئيس أن يكون عضواً في أّي من لجان المجلس 
 نظام الحوكمة.المنصوص عليها في 
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بعدم  ويجب على رئيس وأعضاء المجلس تقديم إقرارا سنويا يحفظه أمين السر في الحافظة المعدة لذلك، يقر فيه كل منهم
 المناصب التي يُحظر الجمع بينها وفقا للقانون وأحكام هذا النظام.الجمع بين 

 

لســـــية للمجـــــام الرئيســـــف واملهــــالوظائ. 6   
 

مهام المجلس، وحقوق وواجبات الرئيس واألعضاء ومسوؤولياتهم، وفقا ألحكام القانون وهذا النظام، ويجب  هذ الميثاقحدد يُ 
 نشره على الموقع االلكتروني للمجموعة.

 

 -ما يأتي:-قلاألعلى -منضالمهام والوظائف الرئيسية للمجلس على أن تت« ميثاق المجلس»من ضيتو
 

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

 وضع االستراتيجية الشاملة للمجموعة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها. 1-1
 ركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.شمثل للألتحديد الهيكل الرأسمالي ا 1-2
 ت الرأسمالية الرئيسية للمجموعة،وتملك األصول والتصرف بها.اإلشراف على النفقا 1-3
 تحديد األهداف ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في المجموعة. 1-4
المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية في المجموعة واعتمادها بما يضمن التوزيع المحكم للوظائف والمهام  1-5

 داخلية.والمسوؤوليات بالمجموعة خاصة وحدات الرقابة ال
اعتماد دليل إجراءات تنفيذ استراتيجية وأهداف المجموعة، والذي تعده اإلدارة التنفيذية العليا على أن يتضمن تحديد  1-6

سبل وأدوات االتصال السريع مع الهيئة وغيرها من الجهات الرقابية وسائر األطراف المعنية بالحوكمة ومن بينها 
 اتصال. مسؤولتسمية 

السنوية للتدريب والتثقيف بالمجموعة على أن تتضمن برامج للتعريف بالمجموعة وأنشطتها اعتماد الخطة  1-7
 وبالحوكمة وفقا لهذا النظام.

 
 راف العام عليها، ومن ذلك:اإلشوابط الرقابة الداخلية وضع أنظمة وضو -2

 
وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حاالت التعارض المحتملة لكل من أعضاء المجلس واإلدارة  2-1

التنفيذية العليا والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول المجموعة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن 
 مع األطراف ذوي العالقة. التعامالت

مل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغالل المعلومات التي ال تتاح وضع نظام اإلفصاح الكا 2-2 
 للجمهور، على أن يتضمن ذلك النظام األسس الواجب إتباعها عند التعامل في األوراق المالية من قبل األشخاص

عن  الضركة من مجموعتها، فالمطلعين، وتحديد فترات حظر تداول هؤالء في األوراق المالية للمجموعة أو أي ش
 .المطلعين وتحديثها، وتزويد الهيئة والسوق بنسخة منها فور اعتمادها أو تحديثها صخااألشإعداد قائمة ب

 التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما فيها األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية. 2-3
ور العام عن المخاطر التي قد صل تحديد التدارة المخاطر، وذلك من خالإلنظمة رقابية مناسبة أالتأكد من تطبيق  2-4

 فافية.شوطرحها ب المجموعةتواجه 
 المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في المجموعة. 2-5

 
 
عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند بالمجموعة يتفق مع أحكام هذ النظام واإلشراف العام  وضع نظام حوكمة خاص -3

 الحاجة.
وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة لعضوية المجلس ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة  -4

 لها.
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-السياسةحقوقهم، ويجب أن تغطي هذه   وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة بين أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ  -5
 االتي:-بوجه خاص 

 

 أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقود. آلية تعويض 5-1
 المصالح. آلية تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين المجموعة وأصحاب 5-2
 المعلومات المتعلقة بهم.سرية  آلية مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء والموردين والمحافظة على 5-3
قية السليمة خالألبحيث تتوافق مع المعايير المهنية وا لمجموعةقواعد السلوك المهني لإلدارة التنفيذية والعاملين با 5-4

 الح، وآليات مراقبة تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها.صحاب المأصقة بينهم وبين وتنظم العال
 مساهمة الشركة اإلجتماعية. 5-5

 
 

السياسات واإلجراءات التي تضمن احترام المجموعة لألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات وضع  -6
 للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح اآلخرين.

إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بالطريق الذي رسمه القانون، ويجب أن تشتمل توجيه الدعوة  -7
ً الدعوة واإلعالن  البند الخاص بمناقشة تقرير الحوكمة  على ملخص واٍف عن جدول أعمال الجمعية العامة متضمنا

 واعتماده.
 اعتماد الترشيحات الخاصة بالتعيين في وظائف اإلدارة التنفيذية العليا، وخطة التعاقب على إدارتها. -8
،والتصنيف اإلئتماني وغيرهم من مقدمي الخدمات وضع آلية للتعامل والتعاون مع مقدمي الخدمات المالية، والتحليل المالي -9

 .وجهات تحديد معايير ومؤشرات األسواق المالية لتقديم خدماتهم بسرعة وأمانة وشفافية لكافة المساهمين
 وضع برامج التوعية الالزمة لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة المخاطر بالمجموعة. -10
طريقة منح مكافآت أعضاء المجلس، وحوافز ومكافآت اإلدارة التنفيذية اعتماد سياسة واضحة ومكتوبة تحدد أسس و -11

العليا والعاملين بالمجموعة وفقاً لمبادئ هذا النظام وبدون أّي تمييز على أساس العرق أو الجنس أوالدين،وعرضها 
 على الجمعية العامة سنويا إلقرارها.

 العامة إلقرارها. ها على الجمعيةوضع سياسة واضحة للتعاقد مع األطراف ذي العالقة، وعرض -12
 وضع أسس ومعايير تقييم أداء المجلس، واإلدارة التنفيذية العليا. -13

 

ســــات اجمللـــــؤوليـــمس. 7   
 

يمثل المجلس كافة المساهمين، وعليه بذل العناية الالزمة في إدارة المجموعة بطريقة فعالة ومنتجة بما يحقق مصلحة 
والمساهمين، وأصحاب المصالح، ويحقق النفع العام وتنمية االستثمار في الدولة، وتنمية المجتمع، وعليه الشركة والشركاء 

مسؤولية حماية المساهمين من األعمال والممارسات غير القانونية أو التعسفية أو أي أعمال أو قرارات قد تلحق  أن يتحمل
 أخرى. ضررا بهم أو تعمل على التمييز بينهم أو تمكن فئة من

 

 أن يؤدي وظائفه ومهامه،  وأن يتحمل مسؤوليته وفقا لآلتي: -بما ال يخالف أحكام القانون -وعلى المجلس

يجب أن يؤدي المجلس مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من  .1
 أو من أي مصدر آخر موثوق به. اإلدارة التنفيذية،

يمثل عضو المجلس جميع المساهمين، وعليه أن يلتزم بما يحقق مصلحة المجموعة ال مصلحة من يمثله أو من صوت  .2
 له لتعيينه بالمجلس.

يجب أن يحدد المجلس الصالحيات التي يفوضها لإلدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، كما يحدد  .3
 ت فيها،  وترفع اإلدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصالحيات المفوضة.الموضوعات التي يحتفظ بصالحية الب

بعمل المجموعة وبخاصة الجوانب المالية  يجب على المجلس التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد .4
 والقانونية فضال عن تدريبهم إن لزم األمر.

ة المعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضاء المجلس بوجه عام وألعضاء كد من إتاحة المجموعأيجب على المجلس الت .5
 المجلس غير التنفيذيين بوجه خاص وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة.
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إبراء أو  ،أو بيع عقارات المجموعة أو رهنها ال يجوز للمجلس إبرام عقود القروض التي تجاوز آجالها ثالث سنوات، .6
 ً له بذلك في نظام المجموعة وبالشروط الواردة فيه، وإذا تضمن نظام  مديني المجموعة من التزاماتهم إال إذا كان مصرحا

 ً المذكورة إال بإذن من الجمعية العامة، ما لم تكن  في هذا الشأن، فال يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المجموعة أحكاما
 لمجموعة.ا تلك التصرفات داخلة في أغراض

 

امـــــــويض املهــــــــتف. 8   
 

ويجوز له تفويض  ،بما ال يخل باختصاصات الجمعية العامة، يتولى المجلس جميع الصالحيات والسلطات الالزمة إلدارتها
على كيلها شفي قرار ت صة أو أكثر للقيام بمهام محددة على أن ينصكيل لجنة خاشصالحياته،وله ت لجانه في ممارسة بعض

 .طبيعة تلك المهام

 
ً آخرين للقيام ببعصخاشجهات أو أ ضكل لجانا أو فوشعلى المجلس وإن  المجموعةوتظل المسؤولية النهائية عن   ضا
 ات عامة أو غير محددة المدة.ضدار تفويصأعماله، وعلى المجلس تجنب إ

 

ســــــات الرئيــــواجب. 9   
 

الغير وأمام القضاء، وهو المسؤول األول عن حسن إدارة الشركة بطريقة فعالة الرئيس هو رئيس الشركة ويمثلها لدى 
ميثاق »ومنتجة والعمل على تحقيق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح، ويجب أن يتضمن 

 مهام ومسؤوليات الرئيس على أن تتضمن على األقل ما يأتي: «المجلس

 بمناقشة جميع المسائل األساسيّة بشكل فعّال وفي الوقت المناسب.التأكد من قيام المجلس  .1
 اء المجلس.ضو من أعضخذ بعين االعتبار أيّة مسألة يطرحها أي عالموافقة على جدول أعمال اجتماعه مع األ .2
مان قيام المجلس ضؤون المجلس، لشريف صكل جماعي وفعّال في تشاركة بشاء المجلس على المضجيع أعشت .3

 .ركةشلحة الصته بما يحقق مبمسؤوليا
 اء المجلس.ضعركة وبالمجلس ولجانه ألشة بالصت الخاإتاحة كافة البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات والسجال .4
 ال آرائهم إلى المجلس.صل الفعلّي بالمساهمين والعمل على إيصإيجاد قنوات التوا .5
اء ضقات البنّاءة بين أعجيع العالشاركة الفعّالة وتشخاصة، بالماح المجال ألعضاء المجلس غير التنفيذيين، بصورة سإف .6

 المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين.
 لجنة التدقيق أو غيرها في ذلك. ضن تنفيذ أحكام هذا النظام، ويجوز للرئيس تفويشأع دائم باء على اطالضعاألإبقاء  .7

 .حياتهالص ضاء المجلس في بعضغيره من أع ضيفو يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، ويجوز للرئيس أن 

 

اء اجمللســــزامات أعضــــلت. إ10   
 

 يلتزم أعضاء المجلس بما يلي:

 لضرورة وفي الوقت المناسب.ل نسحاب من المجلس إال اجتماعات المجلس ولجانه، وعدم اإلنتظام في حضور اإل .1
 .المصلحة الخاصة أصحاب المصالح وتقديمها علىإعالء مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر  .2
إبداء الرأي بشأن المسائل اإلستراتيجية للشركة،وسياستها في تنفيذ مشاريعها،ونظم مساءلة العاملين بها، ومواردها،  .3

 ساسيّة، ومعايير العمل بها.ألوالتعيينات ا
ف صبما فيها التقارير السنويّة ون  دائها أة بصالخاها وأهدافها، ومراجعة التقارير ضركة في تحقيق أغراشمراقبة أداء ال .4

 السنويّة والربعيّة.
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 .مثل وفقا لهذا النظامألكل اشبال  ة بالحوكمة، والعمل على تطبيقها صجرائية الخاإلراف على تطوير القواعد اإلشا .5
بطريقة فعالة ومنتجة، والعمل استغالل مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة بتنوع اختصاصاتهم ومؤّهالتهم في إدارة الشركة  .6

 على تحقيق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح.
 المشاركة الفعالة في الجمعيات العامة للشركة، وتحقيق مطالب أعضائها بشكل متوازن وعادل. .7
يفوضه في ذلك، وعلى  عدم اإلدالء بأية تصريحات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مسبق من الرئيس أو من .8

 سم الشركة.إالمجلس  تسمية المتحدث الرسمي ب
9.  ً على القيام بالمهام والوظائف الموكلة  اإلفصاح عن العالقات المالية والتجارية، والدعاوى القضائية التي قد تؤثر سلبا

 إليهم.

 .ركةش الصّ بأيّة مسألة تخويجوز ألعضاء المجلس طلب رأي مستشار خارجي مستقل على نفقة الشركة فيما يتعلّق 

 

ماعـــــجتوة لإلـــــالدع. 11    
 

 ً لما ينص عليه النظام األساسي للشركة،وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى  يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ووفقا
المحدد  االجتماع متى طلب ذلك اثنان من األعضاء على األقل، وتوجه الدعوة لكل عضو مصحوبة بجدول األعمال قبل التاريخ

 .النعقاده بأسبوع على األقل، ويجوز ألي عضو طلب إضافة بند أو أكثر إلى جدول األعمال

 

ســــرارت اجمللـــــــق. 12   
 

بما ال يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين،  وعند تساوي 
األصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس االجتماع، ويحرر محضر لكل اجتماع، يحدد فيه أسماء األعضاء الحاضرين والغائبين، 

الذي لم يوافق على أي قرار اتخذه المجلس أن  باالجتماع، ويوقع من رئيس االجتماع وأمين السر، وللعضو دار ما ويبين
 يثبت اعتراضه في محضر االجتماع.

ويجوز للمجلس، في حالة الضرورة ولدواعي االستعجال ،إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضائه كتابة 
 وعلى أن تعرض في االجتماع التالي للمجلس، لتضمينها محضر اجتماعه. على تلك القرارات،

 

رـــــــن الســــأمي.  13    
 

يصدر المجلس قرارا بتسمية أمين سر المجلس، وتكون األولوية للحاصلين على شهادة جامعية في القانون أو المحاسبة من 
 تقل عن ثالث سنوات في تولّي شؤون شركة مدرجة.جامعة معترف بها أو ما يعادلها، ولمن تكون له خبرة ال 

 وألمين السر بعد موافقة الرئيس االستعانة بمن يراه من العاملين بالشركة في أداء مهام عمله.

رــــات أمني الســـــام وواجبـــــمه. 14    
 

 : بتسيير كافة أعمال المجلس ومنها يقوم أمين السر بمعاونة الرئيس وكافة أعضاء المجلس فيما يقومون به من مهام، ويلتزم

رين والغائبين، ويبين فيها ما دار باالجتماع، ويثبت ضاء الحاضعألتحرير محاضر اجتماعات المجلس يحدد بها أسماء ا .1
 دره المجلس.صاء على أي قرار أضعألات اضبها اعترا
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 دارها.صحسب تاريخ إ ضقيد قرارات المجلس في السجل المعد لهذا الغر .2
حا فيها: ضمسلسلة ومرتبة وفقا لتاريخ انعقادها مو ضاالجتماعات التي يعقدها المجلس في السجل المعد لهذا الغرقيد  .3

 األعضاء الحاضرين والغائبين،والقرارات التي اتخذها المجلس في االجتماع، واالعتراضات إن وجدت.
ت المجلس ومكاتباته في سجالت ورقية حفظ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته، وتقاريره وكافة سجالت ومراسال .4

 وإلكترونية.
عمال قبل التاريخ المحدد النعقاد االجتماع أل مرفقا بها جدوالً -إن وجدوا-اركينشإرسال الدعوة ألعضاءالمجلس، والم .5

 .عمال وإثبات تاريخ تقديمهاألافة بند أو أكثر إلى جدول اإضاء بضعاألم طلبات قل، واستالألسبوعين على اأب
التنسيق الكامل بين الرئيس وأعضاء المجلس، وبين األعضاء فيما بينهم، وبين المجلس والجهات المعنية وأصحاب  .6

 المصالح بما فيهم المساهمين واإلدارة والموظفين.
تمكين الرئيس واألعضاء من الوصول السريع إلى جميع وثائق ومستندات الشركة، وكذلك المعلومات والبيانات الخاصة  .7

 بها.
8.  ً  للقانون وأحكام هذا النظام. حفظ إقرارات أعضاء المجلس بعدم الجمع بين المناصب المحظور عليهم الجمع بينها وفقا

 

التـــــديــــالتع . 15   
 

 
 يجوز تعديل هذا الميثاق بأغلبية أصوات يدلي بها أعضاء مجلس اإلدارة في أي اجتماع، بشرط أن التعديل أو التعديالت

                                                                                                          .ينبغي أن تكون في تعارض مع النظام األساسي للشركة والقوانين واللوائح المعمول بها المقترحة ال

 
 
 
 
 
 
 


