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مقدمـــــــــة 

يف ظ��ل املعطي��ات والإجن��ازات الت��ي حققه��ا جمل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة يف 
كاف��ة املج��الت من��ذ انطالق��ه يف ع��ام 1981م، ول �ص��يما يف املج��ال القت�ص��ادي بداي��ة م��ن 
قي��ام منطق��ة التج��ارة احل��رة وانط��الق الحت��اد اجلمرك��ي واإع��الن ال�ص��وق اخلليجية امل�ص��ركة 
وال�ص��ر قدم��ًا يف الحت��اد النق��دي وقي��ام املجل���س النق��دي والب��دء يف تنفي��ذ مهام��ه متهي��دًا 
لقي��ام البن��ك املرك��زي واإط��الق العمل��ة املوحدة، فقد ب��رزت اأهمية تكامل الأ�ص��واق املالية بدول 
املجل�س وتوحيد ال�صيا�صات والأنظمة املتعلقة بها وذلك نظرًا لالأهمية الق�صوى لهذه املوا�صيع 
والت��ي ن�ص��ت عليه��ا الإتفاقي��ة القت�صادي��ة ب��ن دول جمل���س التع��اون لتفعي��ل ال�ص��وق اخلليجي��ة 
امل�ص��ركة وتعظي��م ال�ص��تفادة منه��ا، واأك��د عليه��ا املجل���س الأعل��ى يف دورت��ه الثالث��ن )الكوي��ت 
-دي�ص��مرب 2009م( بتكلي��ف اللج��ان الوزاري��ة املعنية بو�صع الآلي��ات الالزمة لتفعيل املادة )5( 
م��ن التفاقي��ة القت�صادي��ة الت��ي تن���س عل��ى »تكام��ل الأ�ص��واق املالي��ة يف دول املجل���س وتوحي��د 
ال�صيا�صات والأنظمة املتعلقة بها« وذلك بهدف تنمية ال�صتثمارات املحلية والبينية واخلارجية 

يف دول املجل���س، وتوف��ر بيئ��ة ا�ص��تثمارية تت�ص��م بال�ص��فافية وال�ص��تقرار.
و�ص��عيًا لتحقي��ق ه��ذا التكام��ل مب��ا يتف��ق م��ع متطلب��ات ال�ص��وق اخلليجي��ة امل�ص��ركة وُيّك��ن 
مواطني دول املجل�س الطبيعين والعتبارين من ال�صتثمار والتداول يف جميع الأ�صواق املالية 
بدول املجل���س بي�ص��ر و�ص��هولة، دون تفريق اأو متييز يف املعاملة، ولإتاحة الفر�صة لهذه الأ�ص��واق 
لتحقي��ق مزي��د م��ن التط��ور وتق��دمي منتج��ات جدي��دة وتطوير اأ�ص��واق ال�صكوك وال�ص��ندات التي 
له��ا دور ه��ام يف تعزي��ز م�ص��رة النم��و القت�ص��ادي ب��دول املجل���س فقد اعتمد املجل���س الأعلى يف 
دورت��ه الثاني��ة والثالث��ن )دي�ص��مرب2011م( القواع��د املوحدة لإدراج الأوراق املالية )الأ�ص��هم، 
ال�صندات وال�صكوك، وحدات �صناديق ال�صتثمار( بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 

ب�صف��ة اإ�صر�ص��ادية ملدة �ص��نتن متهي��دًا ملراجعتها والعمل به��ا ب�صفة اإلزامية. 
ويف ع��ام 2012م  تو�صل��ت اللجن��ة الوزاري��ة لروؤ�ص��اء جمال���س اإدارات اجله��ات املنظم��ة 
لالأ�ص��واق املالي��ة ب��دول املجل���س اإىل بع���س القواع��د واملب��ادئ املوح��دة املتعلق��ة بتكام��ل الأ�ص��واق 
املالي��ة ب��دول املجل���س واعتم��اد املجل���س الأعل��ى له��ا يف دورت��ه الثالث��ة والثالث��ن )دي�ص��مرب 
2012م(، حي��ث ق��رر اعتم��اد املب��ادئ املوح��دة حلوكم��ة ال�ص��ركات املدرج��ة يف الأ�ص��واق املالي��ة 
بدول جمل�س التعاون، والعمل بها ب�صفة ا�صر�صادية ملدة �صنتن متهيدًا ملراجعتها والعمل بها 
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ب�صف��ة اإلزامي��ة.
وت�ص��تمل عل��ى )17( م��ادة تغط��ي نط��اق تطبي��ق ه��ذه املب��ادئ واحلق��وق العام��ة للم�ص��اهمن 
وت�ص��هيل ممار�ص��ة امل�ص��اهمن حلقوقهم وح�صولهم على املعلومات وحقوق امل�ص��اهمن املتعلقة 
باجتم��اع اجلمعي��ة العام��ة وح��ق الت�صوي��ت وحق��وق امل�ص��اهمن يف اأرب��اح الأ�ص��هم وال�صيا�ص��ات 
والإج��راءات املتعلق��ة بالإف�ص��اح  وال�ص��فافية والوظائ��ف الأ�صا�ص��ية ملجل���س الإدارة وم�ص��ئوليته 
وتكوينه وجلانه واجتماعاته ومكافاآت اأع�صاء جمل�س الإدارة و تعوي�صاتهم، وتعار�س امل�صالح 

يف جمل���س الإدارة.
 ه��ذا و�ص��تعمل ال��دول الأع�ص��اء به��ذه القواع��د ب�صف��ة ا�صر�ص��ادية مل��دة �ص��نتن متهي��دًا 

ملراجعته��ا والعم��ل به��ا ب�صف��ة اإلزامي��ة . 
اآمل��ن اأن حتق��ق املب��ادئ املوح��دة حلوكم��ة ال�ص��ركات املدرج��ة يف الأ�ص��واق املالي��ة مبجل���س 

التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة اله��دف املرج��و م��ن اإقرارها. 

الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية
قطاع ال�صئون القت�صادية



المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في األسواق 
المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية
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املادة الأوىل
التعريفات

  لغر���س تطبي��ق ه��ذه املب��ادئ، يق�ص��د بالكلم��ات والعب��ارات ال��واردة اأدن��اه املع��اين املو�صح��ة 
اأم��ام كل منه��ا م��ا مل يق�س �ص��ياق الن�س بغر ذلك.

اجلهة الرقابية:   اجله��ة الت��ي تت��وىل مه��ام التنظي��م والإ�ص��راف والرقاب��ة عل��ى 
الدول��ة. يف  املالي��ة  الأ�ص��واق 

ال�صوق:   �صوق الأوراق املالية املرخ�س يف الدولة.
رح له م��ن قبل اجلهة الرقابية مبزاولة عمليات اإيداع  مرك��ز اإي��داع الأوراق املالي��ة: املرك��ز امل�صُ
الأوراق املالي��ة املتداول��ة يف ال�ص��وق ونقله��ا وت�ص��ويتها ومقا�صته��ا 

وت�ص��جيل ملكيتها.
ال�صركة :  ال�ص��خ�س العتب��اري ال��ذي يت��م اإدراج و ت��داول اأوراق��ه املالي��ة يف 

. ق ل�ص��و ا
يوم:  يوم عمل. 

ع�صو جمل�س الإدارة الذي يتمتع بال�صتقاللية التامة. ومما ينايف  الع�صو امل�صتقل:  
ال�ص��تقاللية عل��ى �ص��بيل املث��ال ل احل�ص��ر اأي م��ن الآت��ي:

1. اأن يك��ون مال��كًا مل��ا ن�ص��بته خم�ص��ة يف املئ��ة اأو اأك��ر م��ن اأ�ص��هم 
ال�ص��ركة اأو اأي �ص��ركة م��ن جمموعته��ا. 

2. اأن يك��ون ممث��اًل ل�ص��خ�س ذي �صف��ة اعتباري��ة يل��ك م��ا ن�ص��بته 
خم�ص��ة يف املئ��ة اأو اأك��ر م��ن اأ�ص��هم ال�ص��ركة اأو اأي �ص��ركة م��ن 

جمموعته��ا.
3. اأن يك��ون م��ن كب��ار التنفيذي��ن خ��الل العام املا�صي يف ال�ص��ركة 

اأو اأي �صركة من جمموعتها.
4. اأن تك��ون ل��ه �صل��ة قراب��ة م��ن الدرج��ة الوىل م��ع اأي م��ن اأع�صاء 
جمل���س الإدارة اأو كبار التنفيذين يف ال�ص��ركة اأو اأي �ص��ركة من 

جمموعتها. 
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5. اأن يك��ون ع�ص��و جمل���س اإدارة يف اأي �ص��ركة �صم��ن جمموع��ة 
ال�ص��ركة املر�ص��ح لع�صوي��ة جمل���س اإدارته��ا.

6. اأن يك��ون موظف��ًا خ��الل الع��ام املا�ص��ي ل��دى اأي م��ن الأط��راف 
املرتبط��ة بال�ص��ركة اأو ب��اأي �ص��ركة م��ن جمموعته��ا كاملحا�ص��بن 
القانونين وكبار املوردين، اأو اأن يكون مالكًا حل�ص�س �صيطرة 

ل��دى اأي م��ن تل��ك الأط��راف خالل العام��ن املا�صين.
ع�ص��و جمل���س الإدارة ال��ذي ل يك��ون متفرغ��ا لإدارة ال�ص��ركة، اأو ل  الع�صو غر التنفيذي:  

يتقا�ص��ى راتب��ًا �ص��هرياً اأو �ص��نوياً منه��ا.
الأقرباء من الدرجة الأوىل: الأب والأم والزوج والأولد.

 اأ�صحاب امل�صالح:  كل م��ن ل��ه م�صلح��ة م��ع ال�ص��ركة مث��ل امل�ص��اهمن، والعامل��ن،  
واملجتم��ع. واملوردي��ن،  والعم��الء،  والدائن��ن، 

الت�صويت الراكمي:  اأ�صلوب ت�صويت لختيار اأع�صاء جمل�س الإدارة ينح كل م�صاهم 
قدرة ت�صويتية بعدد الأ�صهم التي يلكها؛ بحيث يحق له الت�صويت 
به��ا ملر�ص��ح واح��د اأو تق�ص��يمها ب��ن م��ن يختاره��م م��ن املر�ص��حن 

دون وج��ود اأي تك��رار له��ذه الأ�صوات. 
م�صاهمو الأقلية:  امل�ص��اهمون الذين يثلون فئة غر م�ص��يطرة يف ال�ص��ركة بحيث ل 

عليه��ا. التاأث��ر  ي�ص��تطيعون 

املادة الثانية 
نطاق التطبيق 

م��ع ع��دم الإخ��الل بالقوان��ن والأنظم��ة واللوائ��ح والتعليم��ات ذات العالق��ة املعم��ول به��ا يف 
الدول��ة ، ت�ص��ري ه��ذه املب��ادئ عل��ى ال�ص��ركات امل�ص��اهمة املدرج��ة وفقًا ملب��داأ الإلت��زام اأو التربير 
يف ح��ال ع��دم الإلت��زام ، وبن��اًء علي��ه يتطل��ب اأن تف�ص��ح ال�ص��ركة يف تقريره��ا ال�ص��نوي عن ما مت 
تطبيق��ه م��ن اأح��كام ت�صمنته��ا ه��ذه املب��ادئ والأح��كام الت��ي مل ُتطب��ق ومربرات ع��دم التطبيق.  
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حقوق المساهمين والجمعية العامة

املادة الثالثة 
احلقوق العامة للم�صاهمني

 للم�ص��اهمن جمي��ع احلق��وق املت�صل��ة بال�ص��هم ، وبوج��ه خا���س احل��ق يف احل�ص��ول عل��ى 
ن�صيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، واحلق يف احل�صول على ن�صيب من موجودات ال�صركة 
عن��د الت�صفي��ة، وح��ق ح�ص��ور جمعي��ات امل�ص��اهمن، والإ�ص��راك يف مداولته��ا والت�صوي��ت عل��ى 
قراراتها، وحق الت�صرف يف الأ�صهم، وحق مراقبة اأعمال جمل�س الإدارة ورفع دعوى امل�صوؤولية 

عل��ى اأع�ص��اء املجل���س، وح��ق ال�صتف�ص��ار وطل��ب معلومات مبا ل ي�صر مب�صالح ال�ص��ركة.

املادة الرابعة 
ت�صهيل ممار�صة امل�صاهمني حلقوقهم وح�صولهم على املعلومات

 اأ.   يج��ب اأن يت�صم��ن النظ��ام الأ�صا���س لل�ص��ركة ولوائحه��ا الداخلية الإج��راءات والحتياطات 
الالزم��ة ل�صم��ان ممار�ص��ة جميع امل�ص��اهمن حلقوقهم النظامية.

 ب. يج��ب توف��ر جمي��ع املعلوم��ات الت��ي مُتك��ن امل�ص��اهمن م��ن ممار�ص��ة حقوقه��م عل��ى اأكم��ل 
وج��ه، بحي��ث تك��ون ه��ذه املعلوم��ات وافية ودقيق��ة، واأن تقّدم وحت��ّدث بطريقة منتظمة ويف 
املواعيد املحددة، وعلى ال�صركة ا�صتخدام اأكر الطرق فعالية يف التوا�صل مع امل�صاهمن. 

ول يج��وز التميي��ز بن امل�ص��اهمن فيما يتعل��ق بتوفر املعلومات.

املادة اخلام�صة
حقوق امل�صاهمني املتعلقة باجتماع اجلمعية العامة

 اأ.    ُتعق��د اجلمعي��ة العام��ة م��رة عل��ى الأق��ل يف ال�ص��نة خ��الل الأ�ص��هر ال�ص��تة التالي��ة لنته��اء 
ال�ص��نة املالي��ة لل�ص��ركة.

 ب.   تنعق��د اجلمعي��ة العام��ة بدع��وة م��ن جمل���س الإدارة. ويج��ب عل��ى جمل���س الإدارة اأن يدع��و 
اجلمعي��ة العام��ة لالجتم��اع اإذا طلب ذلك املحا�ص��ب القانوين اأو عدد من امل�ص��اهمن متثل 

ملكيتهم )5%( من راأ���س املال اأو اأكر. 
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ج.  يج��ب الإع��الن ع��ن موع��د اإنعق��اد اجلمعي��ة العام��ة ومكان��ه وج��دول اأعماله��ا قب��ل املوع��د 
مب��دة كافي��ة، والإف�ص��اح عن الدعوة يف الو�ص��ائل التي حتدده��ا اجلهات الرقابية.  وينبغي 

ا�ص��تخدام و�ص��ائط التقني��ة احلديث��ة لالت�ص��ال بامل�ص��اهمن.
يج��ب اأن يت��اح للم�ص��اهمن الفر�ص��ة للم�ص��اركة الفعالة والت�صوي��ت يف اجتماعات اجلمعية  د.  
العام��ة للم�ص��اهمن، كم��ا يج��ب اإحاطته��م علم��ًا بالقواع��د الت��ي حتك��م تل��ك الجتماع��ات 

واإج��راءات الت�صوي��ت.
ه���.  يج��ب العم��ل عل��ى تي�ص��ر م�ص��اركة اأك��رب ع��دد م��ن امل�ص��اهمن يف اجتم��اع اجلمعي��ة العام��ة، 

وم��ن ذل��ك اختيار امل��كان والوقت املالئمن.
 و.  يج��ب عل��ى جمل���س الإدارة عن��د اإع��داد ج��دول اأعم��ال اجتم��اع اجلمعي��ة العام��ة  اأن ياأخ��ذ  
يف العتبار املو�صوعات التي يرغب امل�ص��اهمون  يف اإدراجها على جدول اأعمال الجتماع. 
وللم�صاهمن الذين يلكون ن�صبة )5%( اأو اأكر من  اأ�صهم ال�صركة اإ�صافة مو�صوع اأو اأكر 

اإىل ج��دول اأعم��ال اجلمعية العامة عند اإعداده.
ز.  للم�صاهمن حق مناق�صة املو�صوعات املدرجة يف جدول اأعمال اجلمعية العامة وتوجيه الأ�صئلة 
يف �ص��اأنها اإىل اأع�صاء جمل���س الإدارة واملحا�ص��ب القانوين. وعلى جمل���س الإدارة اأو املحا�ص��ب 

القانوين الإجابة على اأ�صئلة امل�صاهمن بالقدر الذي ل يعر�س م�صلحة ال�صركة لل�صرر.
ح.  يج��ب اأن تك��ون املو�صوع��ات املعرو�ص��ة عل��ى اجلمعي��ة العام��ة  م�صحوب��ة مبعلوم��ات كافي��ة 

متك��ن امل�ص��اهمن م��ن اتخ��اذ قراراتهم.
ط.  يج��ب متك��ن امل�ص��اهمن م��ن الإط��الع عل��ى حم�صر اجتماع اجلمعية العام��ة، كما يجب اأن 
تق��وم ال�ص��ركة بتزوي��د اجله��ة الرقابي��ة بن�ص��خة م��ن حم�صر الجتماع خ��الل فرة حتددها 

اجله��ة الرقابية م��ن تاريخ انعقاده.
 ي.  يجب الإف�صاح عن نتائج اجلمعية العامة فور انتهائها.

املادة ال�صاد�صة 
حقوق الت�صويت 

يع��د الت�صوي��ت حق��ًا اأ�صا�ص��يًا للم�ص��اهم ل يك��ن اإلغ��اوؤه ب��اأي طريق��ة، وعلى ال�ص��ركة جتنب    اأ. 
و�ص��ع اأي اإج��راء ق��د ي��وؤدي اإىل اإعاق��ة ا�ص��تخدام ح��ق الت�صوي��ت،  ويج��ب ت�ص��هيل ممار�ص��ة 
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امل�ص��اهم حلق��ه يف الت�صوي��ت وتي�ص��ره. 
يج��ب اإتب��اع اأ�ص��لوب الت�صوي��ت الراكم��ي عن��د الت�صوي��ت لختي��ار اأع�ص��اء جمل���س الإدارة   ب. 

يف اجلمعي��ة العامة.
للم�ص��اهم اأن يوكل عنه - كتابة - م�ص��اهمًا اآخر من غر اأع�صاء جمل���س الإدارة ومن غر   ج. 

موظفي ال�صركة يف ح�صور اجتماع اجلمعية العامة.
يج��ب عل��ى امل�ص��تثمرين م��ن الأ�ص��خا�س ذوي ال�صف��ة العتبارية الذين يت�صرف��ون بالنيابة   د.  
عن غرهم -مثل �صناديق ال�ص��تثمار-الإف�صاح عن �صيا�ص��اتهم يف الت�صويت وت�صويتهم 
الفعلي يف تقاريرهم ال�صنوية، وكذلك الإف�صاح عن كيفية التعامل مع اأي ت�صارب جوهري 

للم�صالح قد يوؤثر على ممار�صة احلقوق الأ�صا�صية اخلا�صة با�صتثماراتهم.

املادة ال�صابعة 
حقوق امل�صاهمني يف اأرباح الأ�صهم 

اأ.  يج��ب عل��ى جمل���س الإدارة و�ص��ع �صيا�ص��ة وا�صح��ة ب�ص��اأن توزي��ع اأرب��اح الأ�ص��هم مب��ا يحق��ق 
م�صال��ح امل�ص��اهمن وال�ص��ركة، و يج��ب اإط��الع امل�ص��اهمن عل��ى ه��ذه ال�صيا�ص��ة يف اجتم��اع 

اجلمعي��ة العام��ة،  والإ�ص��ارة اإليه��ا يف تقري��ر جمل���س الإدارة.
 ب.  تق��ر اجلمعي��ة العام��ة الأرب��اح املقرح توزيعها وتاريخ التوزيع. وتكون اأحقية الأرباح �ص��واًء 
الأرب��اح النقدي��ة اأو اأ�ص��هم املنح��ة ملالكي الأ�ص��هم امل�ص��جلن ب�ص��جالت مركز اإي��داع الأوراق 

املالي��ة يف نهاي��ة تداول ي��وم انعقاد اجلمعية العامة.

اإلفصاح والشفافية

املادة الثامنة 
ال�صيا�صات والإجراءات املتعلقة بالإف�صاح

على ال�ص��ركة اأن ت�صع �صيا�ص��ات الإف�صاح واإجراءاته واأنظمته الإ�ص��رافية ب�ص��كل مكتوب مبا 
ل يتعار�س مع الأنظمة ذات العالقة.
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مجلس اإلدارة

املادة التا�صعة
الوظائف الأ�صا�صية ملجل�س الإدارة 

من اأهم الوظائف الأ�صا�صية ملجل�س الإدارة ما ياأتي:
اعتم��اد التوجه��ات الإ�ص��راتيجية والأه��داف الرئي�ص��ة لل�ص��ركة والإ�ص��راف عل��ى تنفيذه��ا،   اأ. 

وم��ن ذلك:
و�صع الإ�ص��راتيجية ال�ص��املة لل�ص��ركة وخطط العمل الرئي�صة و�صيا�صة اإدارة املخاطر    .1

ومراجعتها وتوجيهها.
حتدي��د الهي��كل الراأ�ص��مايل الأمث��ل لل�ص��ركة واإ�ص��راتيجياتها واأهدافها املالي��ة واإقرار    .2

امليزانيات ال�ص��نوية.  
3.  الإ�ص��راف عل��ى النفق��ات الراأ�ص��مالية الرئي�ص��ة لل�ص��ركة، ومتل��ك الأ�ص��ول والت�ص��رف 

بها.
4.  و�صع اأهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء ال�صامل يف ال�صركة.

5.  املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف ال�صركة واعتمادها.
  ب.   و�صع اأنظمة و�صوابط للرقابة الداخلية والإ�صراف العام عليها، ومن ذلك:

1.  و�ص��ع �صيا�ص��ة مكتوب��ة تنظ��م تعار���س امل�صال��ح ومعاجلة حالت التعار���س املحتملة 
لكل من اأع�صاء جمل���س الإدارة والإدارة التنفيذية وامل�ص��اهمن وي�ص��مل ذلك اإ�صاءة 
ا�ص��تخدام اأ�ص��ول ال�ص��ركة ومرافقه��ا، واإ�ص��اءة الت�ص��رف الن��اجت ع��ن التعامالت مع 

الأ�ص��خا�س ذوي العالقة.
2.  التاأك��د م��ن �ص��المة الأنظم��ة املالي��ة واملحا�ص��بية، مب��ا يف ذلك الأنظم��ة ذات ال�صلة 

باإع��داد التقارير املالية.
التاأك��د م��ن تطبي��ق اأنظمة رقابية منا�ص��بة لإدارة املخاط��ر، وذلك من خالل حتديد   .3

الت�صور العام عن املخاطر التي قد تواجه ال�صركة وطرحها ب�صفافية.
املراجعة ال�صنوية لفاعلية اإجراءات الرقابة الداخلية يف ال�صركة .   .4
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و�ص��ع نظ��ام حوكم��ة خا���س بال�ص��ركة -مب��ا ل يتعار���س م��ع اأح��كام ه��ذه املب��ادئ املوح��دة -  ج.  
والإ�ص��راف الع��ام علي��ه ومراقب��ة م��دى فاعليت��ه وتعديله عن��د احلاجة .

و�صع �صيا�ص��ات ومعاير واإجراءات وا�صحة وحمددة للع�صوية يف جمل���س الإدارة وو�صعها  د.  
مو�ص��ع التنفيذ بعد اإقرار اجلمعية العامة لها.

ه.  و�ص��ع �صيا�ص��ة مكتوب��ة تنظ��م العالق��ة م��ع اأ�صح��اب امل�صال��ح م��ن اأج��ل حمايته��م وحف��ظ 
حقوقه��م.  ويج��ب اأن تغط��ي ه��ذه ال�صيا�ص��ة -  بوج��ه خا���س - الآت��ي:

1.  اآلي��ات تعوي���س اأ�صح��اب امل�صال��ح يف حال��ة انته��اك حقوقه��م الت��ي تقره��ا الأنظم��ة 
وحتميه��ا العق��ود.

 2.  اآليات ت�صوية ال�صكاوى اأو اخلالفات التي قد تن�صاأ بن ال�صركة واأ�صحاب امل�صالح.
 3.  اآلي��ات منا�ص��بة لإقام��ة عالق��ات جي��دة م��ع العم��الء واملوردي��ن واملحافظ��ة عل��ى �ص��رية 

املعلوم��ات املتعلق��ة بهم.
4.  قواع��د ال�ص��لوك املهن��ي للمديري��ن والعامل��ن يف ال�ص��ركة بحي��ث تتواف��ق م��ع املعاي��ر 
املهني��ة والأخالقي��ة ال�ص��ليمة وتنّظ��م العالق��ة بينه��م وب��ن اأ�صح��اب امل�صال��ح، واآلي��ات 

مراقب��ة تطبي��ق ه��ذه القواع��د واللت��زام به��ا.
 5. م�صاهمة ال�صركة الإجتماعية.

و.  و�ص��ع ال�صيا�ص��ات والإج��راءات الت��ي ت�صم��ن احرام ال�ص��ركة لالأنظمة واللوائ��ح والتزامها 
بالإف�ص��اح ع��ن املعلوم��ات اجلوهري��ة للم�ص��اهمن والدائن��ن واأ�صحاب امل�صال��ح الآخرين.

املادة العا�صرة 
م�صوؤوليات جمل�س الإدارة

جمي��ع  ال�ص��ركة  اإدارة  جمل���س  يت��وىل   ، العام��ة  اجلمعي��ة  اخت�صا�ص��ات  مراع��اة  م��ع   اأ.  
ال�صالحي��ات و ال�ص��لطات الالزم��ة لإدارته��ا.  وتظ��ل امل�ص��وؤولية النهائي��ة ع��ن ال�ص��ركة عل��ى 
املجل�س حتى واإن �صكل جلانًا اأو فو�س جهات اأو اأفراد اآخرين للقيام ببع�س اأعماله، وعلى 

املجل���س جتن��ب اإ�ص��دار تفوي�ص��ات عام��ة اأو غ��ر حم��ددة امل��دة.
ب.  يجب حتديد م�صوؤوليات جمل�س الإدارة بو�صوح يف نظام ال�صركة الأ�صا�س. 

ج.  يج��ب اأن ي��وؤدي جمل���س الإدارة مهمات��ه مب�ص��وؤولية وح�ص��ن ني��ة وجدية واهتم��ام ، واأن تكون 
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قرارات��ه  مبني��ة عل��ى معلوم��ات وافي��ة م��ن الإدارة  التنفيذية، اأو اأي م�ص��در موثوق اآخر .
يثل ع�صو جمل���س الإدارة جميع امل�ص��اهمن ، وعليه اأن يلتزم بالقيام مبا يحقق م�صلحة  د. 
ال�ص��ركة عموم��ًا ولي���س م��ا يحق��ق م�صال��ح املجموعة الت��ي يثلها اأو التي �صوت��ت لتعيينه يف 

جمل�س الإدارة.
ه���.  يح��دد جمل���س الإدارة ال�صالحي��ات الت��ي يفو�صه��ا ل��الإدارة التنفيذي��ة، واإج��راءات اتخ��اذ 
القرار ومدة التفوي�س . كما يحدد املو�صوعات التي يحتفظ ب�صالحية البت  فيها. وترفع 

الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممار�ص��اتها لل�صالحيات املفو�صة.
يج��ب عل��ى جمل���س الإدارة التاأك��د م��ن و�ص��ع اإج��راءات لتعري��ف اأع�ص��اء املجل���س اجل��دد  و.   
بعم��ل ال�ص��ركة وبخا�ص��ة اجلوان��ب املالي��ة والقانوني��ة ف�ص��اًل ع��ن تدريبه��م اإن ل��زم الأم��ر.

يج��ب عل��ى جمل���س الإدارة التاأك��د م��ن توف��ر ال�ص��ركة  معلوم��ات وافي��ة عن �ص��وؤونها جلميع  ز. 
اأع�صاء جمل�س الإدارة بوجه عام ولأع��صاء جمل�س الإدارة غ�ر الت�نف�يذي�ن بوجه خا�س 

وذل��ك م��ن اأج��ل متكينه��م من القيام بواجباته��م ومهماتهم بكفاية.
ل يج��وز ملجل���س الإدارة عق��د القرو���س الت��ي جت��اوز اآجاله��ا ث��الث �ص��نوات، اأو بي��ع عقارات  ح. 
ال�ص��ركة اأو رهنه��ا، اأو اإب��راء مدين��ي ال�ص��ركة م��ن التزاماته��م، اإّل اإذا كان م�صرح��ًا ل��ه 
بذلك يف نظام ال�صركة وبال�صروط الواردة فيه. واإذا مل يت�صمن نظام ال�صركة اأحكاما يف 
هذا ال�صاأن، فال يجوز للمجل�س القيام بالت�صرفات املذكورة اإل باإذن من اجلمعية العامة، 

م��ا مل تك��ن تل��ك الت�صرف��ات داخلة بطبيعتها يف اأغرا�س ال�ص��ركة.

املادة احلادية ع�صرة 
تكوين جمل�س الإدارة
يجب اللتزام بالآتي فيما يتعلق بتكوين جمل�س الإدارة:

اأن يحدد نظام ال�صركة عدد اأع�صاء جمل�س الإدارة ، على األَّ يقل عن ثالثة. اأ.  
ب.  اأن تعن اجلمعية العامة اأع�صاء جمل���س الإدارة للمدة املن�صو�س عليها يف نظام ال�ص��ركة 
ب�ص��رط األ تتج��اوز ث��الث �ص��نوات. ويج��وز اإع��ادة تعين اأع�صاء جمل���س الإدارة ما مل ين�س 

نظام ال�ص��ركة على غر ذلك.
ج.  اأن تكون اأغلبية اأع�صاء جمل�س الإدارة من الأع�صاء غر التنفيذين. 
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د.  يحظ��ر اجلم��ع ب��ن من�ص��ب رئي���س جمل���س الإدارة واأي من�ص��ب تنفي��ذي بال�ص��ركة مث��ل 
من�ص��ب الع�ص��و املنت��دب اأو الرئي���س التنفي��ذي اأو املدي��ر الع��ام. 

ه�.  اأن يكون هنالك عدد كايف من الأع�صاء امل�صتقلن حتدده اجلهة الرقابية. 
و.   اأن يبن نظام ال�صركة كيفية انتهاء ع�صوية املجل�س.

ز.  يج��وز للجمعي��ة العام��ة يف كل وق��ت ع��زل جمي��ع اأع�ص��اء جمل���س الإدارة اأو بع�صه��م ، حت��ى 
ل��و ن���س نظ��ام ال�ص��ركة على خ��الف ذلك.

ح.  عن��د انته��اء ع�صوي��ة اأح��د اأع�ص��اء جمل���س الإدارة ب��اأي م��ن ط��رق انته��اء الع�صوي��ة يج��ب 
عل��ى ال�ص��ركة اأن تخط��ر اجله��ة الرقابي��ة وال�ص��وق ف��ورًا م��ع بي��ان الأ�ص��باب الت��ي دع��ت اإىل 

ذلك.
اأّل ي�ص��غل الع�ص��و ع�صوي��ة جمل���س اإدارة اأك��ر م��ن خم���س �ص��ركات م�ص��اهمة مدرج��ة يف  ط. 

ال�ص��وق يف اآن واح��د .
 ي.  ل يج��وز لل�ص��خ�س ذي ال�صف��ة العتباري��ة -ال��ذي يح��ق ل��ه بح�ص��ب نظ��ام ال�ص��ركة تعي��ن 
ممثل��ن ل��ه يف جمل���س الإدارة -الت�صوي��ت عل��ى اختي��ار الأع�ص��اء الآخري��ن يف جمل���س الإدارة.

املادة الثانية ع�صرة 
جلان جمل�س الإدارة وا�صتقالليتها

اأ.  ينبغ��ي ت�ص��كيل ع��دد منا�ص��ب م��ن اللج��ان ح�ص��ب حاج��ة ال�ص��ركة وظروفه��ا، لك��ي يتمك��ن 
جمل���س الإدارة م��ن تاأدي��ة مهام��ه ب�ص��كل فع��ال.

ب.  يكون ت�ص��كيل اللجان التابعة ملجل���س الإدارة وفقا لإجراءات عامة ي�صعها جمل���س الإدارة 
تت�صم��ن حتدي��د مهم��ة اللجن��ة وم��دة عمله��ا وال�صالحي��ات املمنوح��ة له��ا خ��الل ه��ذه املدة 
وكيفية رقابة جمل�س الإدارة عليها. وعلى اللجنة اأن تبلغ جمل�س الإدارة علمًا مبا تقوم به 
اأو تتو�ص��ل اإلي��ه م��ن نتائ��ج اأو تتخ��ذه م��ن ق��رارات  ب�ص��فافية مطلق��ة. وعل��ى جمل���س الإدارة 

اأن يتاب��ع عم��ل اللج��ان ب�ص��كل دوري للتحق��ق من قيامها بالأعم��ال املوكولة اإليها.
ويقر جمل�س الدارة لوائح عمل جميع اللجان الدائمة املنبثقة عنه، ومنها جلنة املراجعة   

وجلن��ة الر�ص��يحات واملكافاآت.
ج.  يج��ب تعي��ن ع��دد كاٍف م��ن اأع�ص��اء جمل���س الإدارة غ��ر التنفيذي��ن يف اللج��ان املعني��ة 
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باملهم��ات الت��ي ق��د ينت��ج عنه��ا ح��الت تعار���س م�صال��ح، مث��ل التاأك��د م��ن �ص��المة التقاري��ر 
املالي��ة وغ��ر املالي��ة، ومراجع��ة �صفق��ات الأ�ص��خا�س ذوي العالق��ة، والر�ص��يح لع�صوي��ة 

جمل���س الإدارة، وتعي��ن املديري��ن التنفيذي��ن، وحتدي��د املكاف��اآت. 

املادة الثالثة ع�صرة
 جلنة املراجعة

ي�صكل جمل�س الإدارة جلنة من غر اأع�صاء جمل�س الإدارة التنفيذين ت�صمى جلنة املراجعة،  اأ.  
ل يقل عدد اأع�صائها عن ثالثة، يكون من بينهم خمت�س بال�صوؤون املالية واملحا�صبية.

ت�ص��در اجلمعي��ة العام��ة لل�ص��ركة بن��اًء عل��ى اق��راح م��ن جمل���س الإدارة قواع��د اختي��ار  ب.  
اأع�ص��اء جلن��ة املراجع��ة وم��دة ع�صويته��م واأ�ص��لوب عم��ل اللجن��ة.

ت�صمل مهام جلنة املراجعة وم�صوؤولياتها ما يلي: ج.  
1.  الإ�ص��راف عل��ى اإدارة املراجع��ة الداخلي��ة يف ال�ص��ركة؛ م��ن اأج��ل التحق��ق م��ن م��دى 

فاعليته��ا يف تنفي��ذ الأعم��ال واملهم��ات الت��ي حدده��ا له��ا جمل���س الإدارة.
درا�صة نظام الرقابة الداخلية وو�صع تقرير مكتوب عن راأيها وتو�صياتها يف �صاأنه.   .2

الت�صحيحي��ة  الإج��راءات  تنفي��ذ  ومتابع��ة  الداخلي��ة  املراجع��ة  تقاري��ر  درا�ص��ة    .3
فيه��ا. ال��واردة  للملحوظ��ات 

التو�صي��ة ملجل���س الإدارة بتعي��ن املحا�ص��بن القانوني��ن وف�صله��م وحتدي��د اأتعابه��م،    .4
ويراع��ى عن��د التو�صي��ة بالتعي��ن التاأك��د م��ن ا�ص��تقالليتهم.

5.  متابع��ة اأعم��ال املحا�ص��بن القانوني��ن، واعتم��اد اأي عمل خارج نطاق اأعمال املراجعة 
الت��ي يكلفون بها اأثن��اء قيامهم باأعمال املراجعة.

6.  درا�صة خطة املراجعة مع املحا�صب القانوين واإبداء ملحوظاتها عليها.
درا�صة ملحوظات املحا�صب القانوين على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف �صاأنها.   .7

8.  درا�ص��ة القوائ��م املالي��ة الأولي��ة وال�ص��نوية قب��ل عر�صه��ا عل��ى جمل���س الإدارة واإب��داء 
ال��راأي والتو�صي��ة يف �ص��اأنها.

درا�صة ال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة واإبداء الراأي والتو�صية ملجل�س الإدارة يف �صاأنها.   .9
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املادة الرابعة ع�صرة 
جلنة الرت�صيحات واملكافاآت

ي�صكل جمل�س الإدارة جلنة ت�صمى » جلنة الر�صيحات واملكافاآت«. اأ.  
ب.  ت�ص��در اجلمعي��ة العام��ة لل�ص��ركة -بن��اء عل��ى اق��راح م��ن جمل���س الإدارة -قواع��د اختي��ار 

اأع�ص��اء جلن��ة الر�ص��يحات واملكاف��اآت وم��دة ع�صويتهم واأ�ص��لوب عم��ل اللجنة.
ج.  ت�صمل مهام جلنة الر�صيحات واملكافاآت وم�صوؤولياتها ما يلي:

1.  التو�صي��ة ملجل���س الإدارة بالر�ص��يح لع�صوي��ة املجل���س وفق��ًا لل�صيا�ص��ات واملعاي��ر 
املعتم��دة م��ع مراع��اة ع��دم تر�ص��يح اأي �ص��خ�س �ص��بق اإدانت��ه بجري��ة خمل��ة بال�ص��رف 

والأمان��ة. 
2.  املراجع��ة ال�ص��نوية لالحتياج��ات املطلوب��ة م��ن امله��ارات املنا�ص��بة لع�صوي��ة جمل���س 
الإدارة واإع��داد و�ص��ف للق��درات واملوؤه��الت املطلوب��ة لع�صوي��ة جمل���س الإدارة، مبا يف 

ذل��ك حتدي��د الوق��ت ال��ذي يل��زم اأن يخ�ص�ص��ه الع�ص��و لأعمال جمل���س الدارة.
3.  مراجع��ة هي��كل جمل���س الإدارة ورف��ع التو�صي��ات يف �ص��اأن التغي��رات الت��ي يك��ن 

اإجراوؤه��ا.
4.  حتدي��د جوان��ب ال�صع��ف والق��وة يف جمل���س الإدارة، واق��راح معاجلته��ا مب��ا يتف��ق م��ع 

م�صلحة ال�ص��ركة.
5.  التاأك��د ب�ص��كل �ص��نوي م��ن ا�ص��تقاللية الأع�ص��اء امل�ص��تقلن، و ع��دم وج��ود اأي تعار���س 

م�صال��ح اإذا كان الع�ص��و ي�ص��غل ع�صوي��ة جمل���س اإدارة �ص��ركة اأخ��رى.
وكب��ار  الإدارة  جمل���س  اأع�ص��اء  ومكاف��اآت  لتعوي�ص��ات  وا�صح��ة  �صيا�ص��ات  و�ص��ع    .6
ب��الأداء. تل��ك ال�صيا�ص��ات ا�ص��تخدام معاي��ر  ترتب��ط  التنفيذي��ن، و يراع��ى عن��د و�ص��ع 

املادة اخلام�صة ع�صرة 
اجتماعات جمل�س الإدارة وجدول الأعمال

عل��ى اأع�ص��اء جمل���س الدارة تخ�صي���س وق��ت كاف لال�صط��الع مب�ص��وؤولياتهم، مب��ا يف  اأ.  
ذل��ك التح�ص��ر  لجتماع��ات املجل���س واللج��ان الدائم��ة واملوؤقت��ة، واحلر���س عل��ى ح�صوره��ا. 
ب.  يعق��د جمل���س الإدارة اجتماع��ات عادي��ة منتظم��ة، بدع��وة م��ن الرئي���س. وعلى الرئي���س اأن 
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يدع��و جمل���س الإدارة لعق��د اجتم��اع ط��ارئ مت��ى طلب ذل��ك - كتابة - اثنان م��ن الأع�صاء.
ج.  عل��ى رئي���س جمل���س الإدارة الت�ص��اور م��ع الأع�ص��اء الآخري��ن والرئي���س التنفي��ذي عن��د 
اإع��داد ج��دول حم��دد باملو�صوع��ات التي �ص��تعر�س على املجل���س. وير�ص��ل ج��دول الأعمال - 
م�صحوب��ًا بامل�ص��تندات - لالأع�ص��اء قب��ل الجتم��اع بوق��ٍت كاٍف؛ حت��ى يت��اح له��م درا�ص��ة 
املو�صوع��ات وال�ص��تعداد اجلي��د لالجتم��اع. ويق��ر جمل���س الإدارة ج��دول الأعم��ال ح��ال 
انعق��اده، ويف ح��ال اعرا���س اأي ع�ص��و على ه��ذا اجلدول ُتثبت تفا�صيل هذا العرا�س يف 

حم�ص��ر الجتم��اع.
د.  يج��ب عل��ى جمل���س الإدارة توثي��ق اجتماعات��ه واإع��داد حما�صر باملناق�ص��ات واملداولت مبا 

فيه��ا عملي��ات الت�صوي��ت الت��ي مت��ت وتبويبها وحفظها بحيث ي�ص��هل الرج��وع اإليها.

املادة ال�صاد�صة ع�صرة 
 مكافاآت اأع�صاء جمل�س الإدارة وتعوي�صاتهم

يبن نظام ال�صركة طريقة مكافاآت اأع�صاء جمل�س الإدارة.  

املادة ال�صابعة ع�صرة 
تعار�س امل�صالح يف جمل�س الإدارة 

اأ.   ل يج��وز لع�ص��و جمل���س الإدارة - بغ��ر ترخي���س م��ن اجلمعي��ة العام��ة يج��دد كل �ص��نة 
- اأن تك��ون ل��ه اأي م�صلح��ة ) مبا�ص��رة اأو غ��ر مبا�ص��رة ( يف الأعم��ال والعق��ود الت��ي تت��م 
حل�ص��اب ال�ص��ركة، وت�ص��تثنى م��ن ذل��ك الأعم��ال الت��ي تت��م بطريق املناف�ص��ة العام��ة اإذا كان 
ع�صو جمل�س الإدارة �صاحب العر�س الأف�صل. وعلى ع�صو جمل�س الإدارة اأن يبلغ املجل�س 
مب��ا ل��ه م��ن م�صلح��ة �ص��خ�صية يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ص��اب ال�ص��ركة، ويثبت هذا 
التبلي��غ يف حم�ص��ر الجتم��اع، ول يج��وز للع�ص��و ذي امل�صلح��ة ال�ص��راك يف الت�صويت على 
القرار الذي ي�صدر يف هذا ال�صاأن يف اجلمعية العامة اأو يف اجتماع جمل�س الإدارة. ويبلغ 
رئي�س جمل�س الإدارة اجلمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد 
اأع�ص��اء جمل���س الإدارة م�صلح��ة �ص��خ�صية فيه��ا، ويرف��ق به��ذا التبلي��غ تقري��ر خا���س م��ن 

املحا�ص��ب القانوين.
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 ب.  ل يج��وز لع�ص��و جمل���س الإدارة -بغ��ر ترخي���س م��ن اجلمعي��ة العام��ة يج��دد كل �ص��نة-اأن 
ي�ص��رك يف اأي عم��ل م��ن �ص��اأنه مناف�ص��ة ال�ص��ركة، اأو اأن يتج��ر يف اأح��د ف��روع الن�ص��اط الذي 

تزاوله.
ج.  ل يج��وز لل�ص��ركة اأن تق��دم قر�ص��ًا نقدي��ًا م��ن اأي نوع لأع�صاء جمل���س اإدارته��ا اأو اأن ت�صمن 
اأي قر���س يعق��ده واح��د منه��م م��ع الغ��ر، وي�ص��تثنى م��ن ذل��ك البن��وك وغرها من �ص��ركات 

الئتم��ان. وبال�صواب��ط املعم��ول به��ا يف اجله��ات ذات العالق��ة . 



مطبعة الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية


