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الهيئـة العامـة ل�سـوق املــال
قــــرار
رقم 2021/132
ب�إ�صـدار مبـادئ حوكمـة ال�شركـات التـي متتلـك احلكومـة فيهـا ح�ص�صـا
ا�ستنادا �إىل قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2019/18
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـــقـــرر
املــادة الأولــــى
يعمل فـي �ش�أن حوكمة ال�شركات التي متتلك احلكومة فيها ح�ص�صا ،ب�أحكام املبادئ املرفقة.
املــادة الثانيـــة
على ال�شركات املخاطبة ب�أحكام املبادئ املرفقة توفيق �أو�ضاعها طبقا لأحكامها خالل مدة
ال تزيد على ( )12اثني ع�شر �شهرا من تاريخ العمل بها ،وت�ستمر جمال�س �إدارة ال�شركات
القائمة �إىل حني انتهاء مدتها ،على �أن يتم ت�شكيلها بعد ذلك وفقا لأحكام املبادئ املرفقة.
املــادة الثالثـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار ،واملبادئ املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما.
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 30 :من �صفـــــــر 1443هـ
املوافـــــق 6 :من �أكتوبـــر 2021م
�سلطــان بن �سالــم بن �سعيـد احلب�سي
وزيـ ـ ـ ـ ــر املاليـ ـ ـ ـ ــة
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال
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الف�صــل الأول
التعريفـــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه املبادئ يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
 احلوكمــة:جمموعة املبادئ واملعايري والإجراءات التي حتقق االن�ضباط امل�ؤ�س�سي فـي �إدارة
ال�شركة وفقا للمعايري والأ�ساليب العاملية ،وذلك من خالل حتديد م�س�ؤوليات
وواجبات �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،والإدارة التنفيذية لل�شركة ،وت�أخذ فـي االعتبار
حماية حقوق امل�ساهمني و�أ�صحاب امل�صالح.
 الت�أثيــر:القدرة الفعلية �أو امتالك ال�سلطة للم�شاركة فـي القرارات املالية �أو توجيه ال�سيا�سات
الت�شغيلية لل�شركة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية.
 ال�سيطــرة:ال�سلطة الفعلية لل�شركة و�إمكان االنك�شاف االئتماين �أو اال�ستفادة من العوائد املالية
لأعمال ال�شركة �أو القدرة على امل�شاركة فـي اتخاذ القرارات املالية وفقا للمعايري
املالية الدولية.
 اجلهـة احلكوميـة املبا�شـرة:اجلهة احلكومية التي متتلك ح�ص�صا �أو �أ�سهما فـي ال�شركة� ،أو التي ت�سيطر على
ال�شركة �أو ت�ؤثر على قراراتها املالية �أو الت�شغيلية.
 اجلهـات احلكوميـة ذات العالقـة:اجلهات التي ترتبط اخت�صا�صاتها �أو م�شاريعها التنموية �أو خططها اال�سرتاتيجية
مع �أغرا�ض ال�شركة.
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 ال�شركــة:ال�شركة امل�سجلة فـي ال�سلطنة وت�سيطر عليها احلكومة �أو ت�ؤثر على قراراتها املالية
�أو الت�شغيلية� ،أو التي متتلك احلكومة فيها ح�ص�صا �أو �أ�سهما.
 ال�شركــة التابعــة:ال�شركة التجارية التي ت�سيطر عليها ماليا وت�شغيليا ال�شركة مبا يعود عليها مبنافع
�أو التزامات ب�سبب �أن�شطة ال�شركة التجارية.
 ال�شركــة ال�شقيقــة:ال�شركة التجارية التي ت�ؤثر على قراراتها املالية والت�شغيلية ال�شركة.
 اجلمعيــة العامــة:اجلمعية العامة �أو جمعية ال�شركاء بح�سب الأحوال.
 جملــ�س الإدارة:جمل�س �إدارة ال�شركة �أو جمل�س املديرين بح�سب الأحوال.
 الإدارة التنفيذيــة:الرئي�س التنفيذي �أو املدير العام  -بح�سب الأحوال  -وكل تنفيذي يتبع جمل�س
الإدارة� ،أو يتبع �أحد املذكورين تبعية مبا�شرة� ،أو يخول القيام ببع�ض اخت�صا�صات
جمل�س الإدارة.
 موظفــو الإدارة الرئي�ســون:كل من ميتلك ال�سلطة وال�صالحية وامل�س�ؤولية فـي جماالت التخطيط والتوجيه
والرقابة على �أن�شطة ال�شركة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر� ،أو من يخت�ص جمل�س
الإدارة بتعيينهم فـي وظائف دائمة.
 امل�ساهمــون الآخــرون:الأ�شخا�ص الطبيعيون �أو االعتباريون الذي ميلكون ح�ص�صا �أو �أ�سهما فـي ال�شركة
من غري احلكومة.
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 الأطــراف ذات العالقــة:ت�شمل كال من:
�أ � -أع�ضــاء جمل ــ�س الإدارة وموظف ــي الإدارة الرئي�سي ــن فـي ال�شرك ـ ــة �أو ال�شركـ ــات
ال�شقيقة �أو التابعة لها� ،أو املن�ش�آت التي ت�سيطر ال�شركة عليها �أو لل�شركة ت�أثري
جوهري على قراراتها.
ب  -جميــع الأ�شخـ ــا�ص الذي ـ ــن ي�سيط ـ ــرون علــى ال�شرك ــة �أو له ــم ت�أثي ــر جوه ـ ــري
علـى قراراتها ،من داخل ال�شركة �أو خارجها.
ج  -الأقارب من الدرجة الأوىل للأ�شخا�ص الطبيعيني امل�شار �إليهم فـي البندين
(�أ) و(ب).
د  -ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات الفردية �أو �شركة ال�شخ�ص الواحد اململوكة بن�سبة ()%100
مائة فـي املائة للأ�شخا�ص امل�شار �إليهم فـي البنود (�أ ،ب ،ج).
 الأطراف ذات امل�صلحة:ت�شمل كال من:
�أ  -اجله ــات احلكومي ــة الإداريـ ــة �أو التنظيميـ ــة �أو الرقابي ــة ذات العالقــة ب�أعمـال
ال�شركة و�أن�شطتها.
ب  -املجتمــع املحلــي ،واملجالــ�س البلدي ــة فـي النط ــاق اجلغرافـ ــي لأعمـ ــال ال�شركـ ــة
و�أن�شطتها وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين املرتبطة �أو املت�أثرة ب�أعمال ال�شركة
و�أن�شطتها.
 الوثائق الر�سمية لل�شركة:عقد ت�أ�سي�س ال�شركة ونظامها الأ�سا�سي و�سجلها التجاري واتفاقية الإدارة �إن وجدت.
 �صلة القرابة من الدرجة الأوىل:ت�شمل الأب ،والأم ،واالبن ،والبنت ،والزوج.
 املجتمع املحلي:الأ�شخا�ص الطبيعيون �أو االعتباريون الذين يقيمون فـي منطقة جغرافية حمددة
مرتبطة ب�أعمال ال�شركة �أو �أن�شطتها.

اجلريدة الر�سمية العدد ()1412

الف�صل الثاين
الأحكام العامة
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه املبادئ على ال�شركة وذلك مع عدم الإخالل ب�أي حقوق وامتيازات مقررة
لها مبوجب �أي قانون �أو مر�سوم �سلطاين �آخر ،وت�ستثنى من �أحكام هذه املبادئ �شركات
امل�ساهم ــة العام ــة و�شرك ــات الغ ــر�ض اخلــا�ص التي تن�ش�أ لغر�ض حمدد وتنتهي بانتهائه
وال متار�س �أي عمليات ت�شغيلية.
املــادة ( ) 3
تلتزم ال�شركة بو�ضع نظم حوكمة داخلية لها ولل�شركات التابعة لها وال�شقيقة ،وعلى اجلهة
احلكومية املبا�شرة متابعة التزام ال�شركة بذلك.
املــادة ( ) 4
يجب على ال�شركة االلتزام مبعايري الإف�صاح وال�شفافية املن�صو�ص عليها فـي هذه املبادئ،
كما تلتزم بالآتي:
�أ � -إعداد قوائم مالية ربع �سنوية غري مدققة ،و�أخرى مدققة عند نهاية فرتة الإقرار
املايل ،والإف�صاح عنها عرب املوقع الإلكرتوين لل�شركة ومن�صة الن�شر الإلكرتوين
التي �ستعتمدها الهيئة ،وذلك خالل يومني من اعتماد جمل�س الإدارة لتلك
القوائم.
ب � -إعداد تقرير حوكمة �سنوي فـي نهاية كل فرتة �إقرار مايل على �أن يكون مدققا
من قبــل مراقــب ح�سابــات خارج ــي والإف�ص ــاح عن ــه بالتزامن مع ن�شر القوائم
املالية املدققة على املوقع الإلكرتوين لل�شركة ،ومن�صة الن�شر الإلكرتوين التي
�ستعتمدها الهيئة ،ويجب �أن يت�ضمن هذا التقرير على الأخ�ص الآتي:
 - 1ت�شكيل جمل�س الإدارة ،مع حتديد الأع�ضاء امل�ستقلني.
 - 2اللجان املتخ�ص�صة املنبثقة عن جمل�س الإدارة ،وعددها و�أعمالها خالل ال�سنة.
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� - 3إجمايل الأجور واملكاف�آت لأع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو ال�شركة التابعة
لها �أو ال�شركة ال�شقيقة.
� - 4إجمايل الأجور واملكاف�آت املقررة ملوظفـي الإدارة الرئي�سني.
 - 5املكاف�آت الثابتة واحلوافز املرتبطة بالأداء ومعايري �أداء العاملني فـي ال�شركة.
 - 6ور�ش العمل والربامج التدريبية التي التحق بها �أع�ضاء جمل�س الإدارة على
نفقة ال�شركة ،مع بيان جماالتها ،وتكلفتها ،وحمل انعقادها وتواريخها.
 - 7الأعباء املالية املرتتبة على ال�شركة عن تقدمي خدمات غري اقت�صادية بناء
على توجيهات احلكومة.
الف�صـل الثالــث
�أ�ســ�س عمــل ال�شركــة
املــادة ( ) 5
تخ�ضع ال�شركة للقوانني التي تنظم عمل ال�شركات التجارية فـي ال�سلطنة ،ويجب �أن
تعمل وفق الأ�س�س التجارية واالقت�صادية املعمول بها ما مل حتدد احلكومة �أ�س�سا �أخرى
يتم االتفاق عليها مع امل�ساهمني الآخرين� ،إن وجدوا.
املــادة ( ) 6
يجب �أن يكون الغر�ض من ال�شركة وا�ضحا وحمددا فـي وثائق ال�شركة �أو �أي وثيقة الحقة
يتم االتفاق عليها مع امل�ساهمني الآخرين �إن وجدوا ،وعلى ال�شركة الإعالن عن غر�ضها
والهدف من ت�أ�سي�سها ،كما يجب عليها حتديد معايري زمنية �أو اقت�صادية يتوجب عند
حتققها تخ�صي�ص ح�صة احلكومة.
املــادة ( ) 7
تقوم اجلهة احلكومية املبا�شرة عند تغري الغر�ض الذي �أن�شئت من �أجله ال�شركة� ،أو عدم
حتقيق �أهدافها بدرا�سة و�ضع ال�شركة وتقرير الإجراء الواجب اتباعه وفقا لأحكام قانون
ال�شركات ،مع مراعاة حقوق امل�ساهمني الآخرين والتزاماتهم.
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املــادة ( ) 8
تراعي احلكومة عند ت�أ�سي�س ال�شركة الآتي:
�أ � -إذا �أن�شئت ال�شركة بو�صفها �شركة ا�سرتاتيجية غري ربحية ،ت�ستمر احلكومة فـي
ملكيتها �إىل حني حتقيق �أغرا�ضها ،ولها بعد ذلك النظر فـي تخ�صي�صها �أو حلها.
ب � -إذا �أن�شئت ال�شركة لأهداف جتارية �أو ا�ستثمارية �أو لتحقيق �أرباح على املدى
املتو�سط �أو البعيد ،فيجب �أن تتخذ �شكل �شركة م�ساهمة عامة ،ويجوز عندئذ �أن
حتتفظ اجلهة احلكومية املبا�شرة ب�سهم ذهبي مينحها حقوق ت�صويت ا�ستثنائية،
ومنها احلق فـي نق�ض �أي قرار ي�صدر من اجلمعية العامة �إذا كان ال يتفق مع
امل�صلحة العامة.
املــادة ( ) 9
ت�شكل اجلمعية العامة لل�شركة وفقا للآتي:
�أ  -من اجلهة احلكومية املبا�شرة واجلهات احلكومية ذات العالقة بالن�سبة لل�شركة
التي متتلكها احلكومة بالكامل.
ب  -من اجلهــة احلكومي ــة املبا�شــرة ،واجلهــات احلكومي ــة ذات العالق ـ ــة ،وامل�ساهميـ ــن
الآخرين بالن�سبة لل�شركة التي متتلكها احلكومة بن�سبة ( )%50خم�سني فـي املائة
�أو �أكرث.
ج  -من اجلهة احلكومية املبا�شرة وامل�ساهمني الآخرين بالن�سبة لل�شركة التي متتلكها
احلكومة بن�سبة �أقل من ( )%50خم�سني فـي املائة.
املــادة ( ) 10
يجوز للجهة احلكومية املبا�شرة تفوي�ض اجلهات احلكومية ذات العالقة بالت�صويت فـي
اجلمعية العامة وذلك بتوزيع ن�سبة الأ�صوات املقررة لها بالت�ساوي بني هذه اجلهات �أو
بح�سب الأهمية الن�سبية لكل جهة فـي عمل ال�شركة.
املــادة ( ) 11
يجب �أن تكون �سيا�سة ال�شركة املتعلقة بتوزيع �أرباحها وا�ضحة ومعتمدة من قبل جمل�س
الإدارة.
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الف�صــل الرابــع
الإطـار التنظيمـي لل�شركـة
املــادة ( ) 12
يجب �أن يكون لل�شركة �إطار تنظيمي ينبثق من هذه املبادئ مبا ميكنها من ممار�سة
�أن�شطتها التجارية كغريها من �شركات القطاع اخلا�ص ،واملناف�سة ب�شفافية وفق قواعد
االقت�صاد احلر.
املــادة ( ) 13
يجب على ال�شركة حتديد الأعمال غري الربحية التي تقوم بها خلدمة �أهداف اجتماعية
�أو ا�سرتاتيجية �ضمن اتفاقية خا�صة تو�ضح التكلفة العادلة لتقدميها ومبا يحقق الكفاءة
االقت�صادية لها ،على �أن يتم الإف�صاح عن هذه االتفاقية.
املــادة ( ) 14
تخ�ضع ال�شركة لذات القواعد والإجراءات التي تنظم �أعمال ال�شركات التجارية وفق
القوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة ،دون منحها �أي معاملة ا�ستثنائية من احلكومة.
املــادة ( ) 15
تكون الذمة املالية لل�شركة منف�صلة عن ذمة احلكومة وال يجوز لل�شركة �أو دائنيها الرجوع
على احلكومة عن �أي خ�سائر �أو التزامات �إال مبوجب قانون ال�شركات التجارية� ،أو مبوجب
اتفاقيات منف�صلة بني ال�شركة واحلكومة معدة وموثقة وفق الأ�صول املتعارف عليها.
املــادة ( ) 16
ت�سري على ال�شركة ذات القواعد التي تخ�ضع لها ال�شركات التجارية الأخرى عند ن�شوء �أي
نزاع مع الدائنني �أو املوردين �أو �أي �أطراف �أخرى.
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الف�صـل اخلامـ�س
احلكومــة ب�صفتهــا مالكـا
املــادة ( ) 17
يجب �أن يكون لدى اجلهة احلكومية املبا�شرة ر�ؤية متكاملة فيما يخ�ص ملكية ح�ص�صها
فـي ال�شركة ،كما يجب �أن تكون ت�صرفاتها فـي نطاق �إدارة ال�شركة بو�صفها مالكا و�أن
تف�صل بني هذه امللكية وبني دورها التنظيمي والإداري العام.
املــادة ( ) 18
على اجلهة احلكومية املبا�شرة �أن تت�أكد من تطبيق ال�شركة ملبادئ احلوكمة وبطريقة
تعتمد على ال�شفافية واملحا�سبة وامل�س�ؤولية والكفاءة مبا فـي ذلك املبادئ املتعلقة برت�شيح
وانتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
املــادة ( ) 19
على اجلهة احلكومية املبا�شرة �أال تتدخل فـي الإدارة اليومية لل�شركة ،و�أن تراعي م�صالح
احلكومة من خالل امل�شاركة والت�صويت فـي اجتماعات اجلمعية العامة.
املــادة ( ) 20
يجب �أن تكون عالقة ال�شركة باجلهة احلكومية املبا�شرة وغريها من اجلهات احلكومية
ذات العالقة وا�ضحة وحمددة فـي النظام الأ�سا�سي لل�شركة �أو �أي وثيقة �أخرى يتفق عليها
وتعتمد من قبل جمل�س الإدارة.
املــادة ( ) 21
يكون لل�شركة �إدارة الهياكل املالية لل�شركات التابعة لها ،وذلك بالتن�سيق مع جمال�س
�إدارتها مبا يعزز ر�أ�س مالها ،وميكنها من احل�صول على التمويل الالزم وفقا لأحكام قانون
ال�شركات التجارية مع �ضرورة الإف�صاح للحكومة عن ذلك.
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الف�صــل ال�ســاد�س
ت�شكيـل جملـ�س الإدارة وم�س�ؤولياتـه
املــادة ( ) 22
ي�شكل جمل�س �إدارة ال�شركة من �أع�ضاء يتمتعون بالكفاءة واخلربة واملهارة ،وم�ستوفني
ل�شروط الع�ضوية املقررة ،على �أن يكون من بينهم �أع�ضاء م�ستقلون ،ويجب مراعاة
الو�ضوح وال�شفافية عند اختيار �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
املــادة ( ) 23
ينتخب �أع�ضاء جمل�س الإدارة من قبل اجلمعية العامة بح�سب ال�شروط واملعايري
والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه املبادئ.
املــادة ( ) 24
تتخذ ال�شركة وم�ست�شارها القانوين الإجراءات الالزمة ل�ضمان �شفافية عملية الرت�شيح
لع�ضوية جمال�س �إدارة ال�شركات التابعة لها.
املــادة ( ) 25
تلتزم ال�شركة عند ت�شكيل جمل�س الإدارة بالآتي:
�أ � -أن يكون جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة من غري �أع�ضاء الإدارة التنفيذية.
ب � -أال تقل ن�سبة الأع�ضاء امل�ستـقـلني عن ثلث �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وبحد �أدنى
ع�ضوان اثنان.
ج � -أال يكون من بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة ممن هم فـي مرتبة الوزراء �أو الوكالء
ومن فـي حكمهم.
املــادة ( ) 26
يراعى عند ت�شكيل جمل�س الإدارة الأخذ فـي االعتبار مرئيات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
بال�شركة (�إن وجدت) ،ل�ضمان توافر املهارات والقدرات املطلوبة لدى �أع�ضاء جمل�س
الإدارة وعلى الأخ�ص ما ي�أتي:
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�أ  -الر�ؤية اال�سرتاتيجية والقدرة على التوجيه وت�شجيع الإبداع فـي ال�شركة.
ب  -اخلربة الالزمة فـي املحا�سبة املالية ومتويل ال�شركات.
ج  -فهم اجتاهات الإدارة والقدرة على التعامل مع الأزمات ق�صرية الأجل والأزمات
املمتدة.
د  -اخلربة املنا�سبة واملتعلقة مبجال �أن�شطة ال�شركة.
هـ  -اخلربة التجارية فـي الأ�سواق العاملية �إذا كانت ال�شركة لديها تعامالت مع هذه
الأ�سواق.
املــادة ( ) 27
يجب فيمن يرت�شح لع�ضوية جمل�س الإدارة �أن تتوافر فيه ال�شروط الآتية:
�أ  -امل�ؤهـ ــالت واخلبـ ــرات التـ ــي تتنا�ســب م ــع طبيعـ ــة �أن�شط ــة ال�شرك ــة والغـ ــر�ض م ــن
ت�أ�سي�سها.
ب  -القدرة على امل�ساهمة بفاعلية فـي �إدارة ال�شركة ،والتعامل مع الآخرين بحزم
وم�س�ؤولية.
ج � -أال يكون قد �سبق احلكم عليه ب�إ�شهار �إفال�سه �أو �إع�ساره �أو احلكم عليه بعقوبة
جناية �أو جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره.
د � -أال يكون رئي�سا لأكرث من ( )2جمل�سي �إدارة �شركات مركز عملها الرئي�سي فـي
ال�سلطنة �أو ع�ضوا فـي �أكرث من (� )4أربعة جمال�س �إدارة.
هـ � -أال تتعار�ض م�صالح عمله اليومي مع ع�ضويته فـي جمل�س �إدارة ال�شركة.
املــادة ( ) 28
تقوم ال�شركة قبل البدء فـي �إجراءات عقد اجتماع اجلمعية العامة املدرج �ضمن جدول
�أعمالها انتخاب جمل�س للإدارة بالآتي:
�أ  -توجيه �إعالن للجمهور ،قبل (� )14أربعة ع�شر يوما على الأقل من موعد انعقاد
اجلمعية العامة ،لدعوة من يرغب فـي الرت�شح لع�ضوية جمل�س الإدارة كع�ضو
م�ستقل ،وبيان معايري الع�ضوية واال�ستقاللية املن�صو�ص عليها فـي هذه املبادئ.
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ب  -خماطبة اجلهة احلكومية املبا�شرة لت�سمية مر�شحني غري م�ستقلني لع�ضوية
جمل�س الإدارة.
ج  -تكليف جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت (�إن وجدت) ،باقرتاح مر�شحني م�ستقلني �أو
غري م�ستقلني لع�ضوية جمل�س الإدارة.
ويت ــم ت�سليم قائمة املرت�شحيــن لع�ضوية جملــ�س الإدارة �إىل امل�ست�شار القانوين لل�شركة
قبل (� )7سبعة �أيام على الأقل من موعد انعقاد اجلمعية العامة.
املــادة ( ) 29
يتوىل امل�ست�شار القانوين لل�شركة الت�أكد من ا�ستيفاء املرت�شحني لع�ضوية جمل�س الإدارة
لل�شروط واملعايري املن�صو�ص عليها فـي هذه املبادئ ،وموافاة ال�شركة بذلك خالل ()3
ثالثة �أيام من تاريخ ا�ستالمه قائمة املرت�شحني.
املــادة ( ) 30
ي�شرتط فـي الع�ضو امل�ستقل �أن يكون م�ستقال فـي الر�أي مبا ميكنه من اتخاذ القرارات
التي تخدم �أغرا�ض ال�شركة ،و�أال تكون له م�صلحة مع ال�شركة �أو �أي من ال�شركات ال�شقيقة
�أو ال�شركات التابعة لها.
املــادة ( ) 31
تنتفـي �صفة اال�ستقاللية عن الع�ضو عند حتقق �أي من احلاالت الآتية:
�أ � -إذا كان ي�شغل وظيفة حكومية �أو ع�ضوا منتخبا �أو معينا فـي �أي من املجال�س
التمثيلية �أو كان يعمل فـي �أي من ال�شركات التي متتلك احلكومة فيها ح�ص�صا.
ب � -إذا انق�ضى على ترك خدمته فـي �أي من اجلهات امل�شار �إليها فـي البند (�أ) مدة تقل
عن ( )12اثني ع�شر �شهرا.
ج � -إذا كان مالكا ملا ن�سبته ( )٪10ع�شرة فـي املائة �أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة �أو �أي من
ال�شركات التابعة لها �أو ال�شركات ال�شقيقة.
د � -إذا كان ممثال ل�شخ�ص اعتباري ميلك ما ن�سبته ( )٪10ع�شرة فـي املائة �أو �أكرث من
�أ�سهم ال�شركة �أو �أي من ال�شركات التابعة لها �أو ال�شركات ال�شقيقة.
هـ � -إذا كانت تربطه �صلة قرابة من الدرجة الأوىل مع �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة
فـي ال�شركة �أو �أي من ال�شركات التابعة لها �أو ال�شركات ال�شقيقة.
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و � -إذا كانت تربطه �صلة قرابة من الدرجة الأوىل مع �أي من موظفـي الإدارة الرئي�سني
فـي ال�شركة �أو �أي من ال�شركات التابعة لها �أو ال�شركات ال�شقيقة.
ز � -إذا كان ع�ضو جمل�س �إدارة فـي �أي من ال�شركات التابعة �أو �أي من ال�شركات ال�شقيقة
لل�شركة املر�شح لع�ضوية جمل�س �إدارتها.
ح � -إذا كان يعمل خالل العامني ال�سابقني لرت�شحه لدى �أي من الأطراف املتعاقدة مع
ال�شركة (مبا فـي ذلك مراقبو احل�سابات اخلارجيون ،وكبار املوردين ،واجلمعيات
الأهلية التي تلقت دعما يزيد على ( )%25خم�س وع�شرين فـي املائة من امليزانية
ال�سنوية لهذه اجلمعيات).
ط � -إذا كان يعمل خالل العامني ال�سابقني لرت�شحه لدى �أي من ال�شركات التابعة لها
�أو ال�شركات ال�شقيقة.
ي � -إذا كان مالكا ملا ن�سبته ( )%10ع�شرة فـي املائة من �أ�سهم �أي من الأطراف امل�شار
�إليها فـي هذه املادة خالل العامني ال�سابقني لرت�شحه.
املــادة ( ) 32
يجب على الع�ضو امل�ستقل �إبالغ ال�شركة فور فقدانه �صفة اال�ستقاللية ،ويعترب �أي قرار
�شارك فـي اتخاذه �أو الت�صويت عليه وهو فاقد ل�صفة اال�ستقاللية ملغى ،ما مل يكن
احت�ساب �صوته غري م�ؤثر فـي اتخاذ القرار ،وعلى جمل�س الإدارة �ضمان ا�ستمرار التزام
ال�شركة بن�سبة الأع�ضاء امل�ستقلني فـي ع�ضوية املجل�س ،كما يجب على الع�ضو امل�ستقل فـي
نهاية كل �سنة مالية موافاة ال�شركة ب�أي تطورات ت�ؤثر على ا�ستقالليته.
املــادة ( ) 33
على جمل�س الإدارة فـي �سبيل �ضمان جودة �أداء �أع�ضائه القيام بالآتي:
�أ  -و�ضع �آلية ملتابعة �أداء الأع�ضاء ملهام عملهم والتزامهم مبعايري ال�سلوك املهني
واالن�ضباط فـي ح�ضور اجتماعات املجل�س وو�ضع الإجراءات الواجبة االتباع
مل�ساءلتهم عند تق�صريهم.
ب  -حتديد املهارات املطلوب توافرها لع�ضوية جمل�س الإدارة ،وله �أن يكلف بذلك
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت (�إن وجدت) ،ورفع التو�صيات �إىل اجلمعية العامة.
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املــادة ( ) 34
يعني جمل�س الإدارة عند بدء كل دورة �أمينا ل�سر ال�شركة من ذوي اخلربات وامل�ؤهالت
فـي جمال القانون �أو املحا�سبة �أو التدقيق �أو �إدارة الأعمال �أو �أمانة �سر ال�شركات ،على �أن
تتوافر لديه خربة عملية فـي جمال الإدارة ملدة منا�سبة ترتاوح ما بني ( )5-3ثالث �إىل
خم�س �سنوات على الأقل.
املــادة ( ) 35
يخت�ص �أمني �سر ال�شركة بالآتي:
�أ  -متابعة التزام ال�شركة ب�أحكام هذه املبادئ ،والنظم والقوانني النافذة بال�سلطنة،
وال�ضوابط التي ت�صدرها اجلهات الرقابية والتنظيمية املخت�صة.
ب  -معاونة رئي�س جمل�س الإدارة فـي �ضبط �أعمال جمل�س الإدارة وتنظيم اجتماعاته
وتوثيق مداوالته وقراراته.
ج  -االحتفاظ بالوثائق الر�سمية لل�شركة ،وتقاريرها وبياناتها ،والن�سخ الأ�صلية من
حما�ضر اجتماعات جمل�س الإدارة املوقعة ،و�أي وثائق �أخرى يطلب جمل�س الإدارة
�إيداعها لدى �أمانة �سر ال�شركة.
املــادة ( ) 36
يراعى بالن�سبة الجتماعات جمل�س �إدارة ال�شركة الآتي:
�أ � -أن يعقد (� )4أربعة اجتماعات على الأقل فـي ال�سنة.
ب � -أال تتجاوز املدة بني �أي اجتماعني ( )120مائة وع�شرين يوما ،كحد �أق�صى.
ج � -إر�سال جدول �أعمال االجتماع الدوري �إىل جميع �أع�ضاء املجل�س قبل موعد
االجتماع مبدة ال تقل عن (� )7سبعة �أيام عمل.
د � -إر�سال جدول �أعمال االجتماعات امل�ستعجلة والطارئة �إىل جميع الأع�ضاء قبل
موعد االجتماع على الأقل بـ ( )3ثالثة �أيام عمل ،ما مل يقرر رئي�س جمل�س
الإدارة عقد االجتماع خالل (� )24أربع وع�شرين �ساعة.
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املــادة ( ) 37
يجوز ملجل�س الإدارة �أن يعقد اجتماعاته عن طريق و�سائل االت�صال احلديثة� ،أو �أن يوافق
على م�شاركة �أي من الأع�ضاء فـي مداوالت االجتماع عن طريق هذه الو�سائل ،وعلى جمل�س
الإدارة و�ضع �ضوابط ا�ستخدام و�سائل االت�صال احلديثة فـي عقد االجتماعات وم�شاركة
الأع�ضاء عن طريقها� ،شريطة �ضمان قدرة �أمني ال�سر على ر�ؤية و�سماع جميع �أع�ضاء
جمل�س الإدارة.
املــادة ( ) 38
فيما عدا اعتماد البيانات املالية املدققة ،يجوز ملجل�س الإدارة �أن يعتمد قراراته بالتمرير،
�شريطة �إدراجها فـي جدول �أعمال االجتماع الذي يلي مبا�شرة مترير هذه القرارات
للم�صادقة عليها ،وعلى جمل�س الإدارة و�ضع �شروط و�ضوابط مترير قراراته ،وذلك دون
الإخالل ب�شرطي الأغلبية وتفادي ت�ضارب امل�صالح.
الف�صـل ال�سابـع
اخت�صا�صـات جملـ�س الإدارة و�صالحياتـه
املــادة ( ) 39
يتوىل جمل�س الإدارة ب�صفة خا�صة الآتي:
�أ  -حتديد الر�ؤية امل�ستقبلية لل�شركة ،وو�ضع م�ؤ�شرات �أداء قابلة للتنفيذ فـي �إطار
زمني معقول وحتديثها دوريا.
ب  -و�ضع الأطر واملوجهات اال�سرتاتيجية حلماية م�صالح احلكومة وحقوق امل�ساهمني
الآخرين وتنمية ال�شركة وا�ستدامتها وزيادة �أرباحها.
ج  -اعتماد ال�سيا�سات التجارية واملالية املرتبطة ب�أداء �أعمال ال�شركة وحتقيق �أغرا�ضها،
ومراجعتها دوريا.
د  -و�ضع اخلطط الالزمة لتنفيذ ا�سرتاتيجية ال�شركة ومراجعتها وحتديثها من
فرتة لأخرى.
هـ  -اعتماد اللوائح والأنظمة الداخلية املتعلقة بت�صريف �أعمال ال�شركة.
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و  -اعتماد �سيا�سة الإف�صاح عن البيانات الدورية وتقرير حوكمة ال�شركة ومتابعة
تطبيقها.
ز  -حتديــد اخت�صا�ص ــات و�صالحــيات الإدارة التنفيذي ــة ،واعتمــاد �سيا�ســة تفويــ�ض
وتنفيذ الأعمال املنوطة بها.
ح  -مراقبة �أداء الإدارة التنفيذية ،والت�أكد من ح�سن �سري العمل مبا يحقق �أهداف
ال�شركة وال يتعار�ض مع القوانني والأنظمة املعمول بها.
ط  -مراجعــة �صفق ــات وتعامــالت الأطــراف ذات العالقة واعتمادها.
ي  -الت�أك ــد من فعاليـ ــة النظــم وال�سيا�ســات املعمــول بها فـي ال�شركة مبا ميكنها من
حتقيق �أهدافها.
ك  -تعيني الرئي�س التنفيذي (ومن فـي حكمه) ،وكل تنفيذي يتبعه ،ورئي�س وحدة
التدقيق الداخلي� ،أو �ضابط االلتزام (�إن وجد) ،وحتديد حقوقهم واخت�صا�صاتهم.
ل  -قيا�س �أداء اللجان املتخ�ص�صة و�شاغلي املنا�صب التنفيذية امل�شار �إليها فـي البند (ك)
ب�شكل �سنوي على الأقل.
م  -اعتماد البيانات املالية الربعية وال�سنوية املتعلقة ب�أن�شطة ال�شركة.
ن  -اعتماد �سيا�سة الإبالغ عن التجاوزات.
�س  -اعتمــاد ال�سيا�ســات املتعلق ــة ب�سريــة معلومــات ال�شركة وعدم �إف�شائها ،وذلك عند
العمل مع �شركات مناف�سة.
املــادة ( ) 40
يجب على جمل�س الإدارة الت�أكد من قيام الإدارة التنفيذية بو�ضع �ضوابط داخلية ونظام
حمكم لإدارة املخاطر للحفاظ على م�صالح احلكومة وبقية امل�ساهمني الآخرين و�أ�صول
ال�شركة.
كمــا يجب عليــه التحقق من فاعليــة �أنظم ــة الرقابــة الداخلية فـي جميع �أق�سام ال�شرك ــة
مبا فـي ذلك الإدارة املالية والعمليات املرتبطة بها و�إدارة الأزمات واملخاطر وكفايتها،
وت�ضمني ذلك فـي التقرير ال�سنوي للحوكمة.
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املــادة ( ) 41
يقوم رئي�س جمل�س الإدارة خالل مدة ال تتجاوز ( )90ت�سعني يوم عمل من ت�شكيل جمل�س
الإدارة ،بو�ضع نظام لتعريف �أع�ضاء جمل�س الإدارة اجلدد بعمل ال�شركة ال �سيما اجلوانب
املالية والقانونية ،وتدريبهم �إذا ما لزم الأمر على نفقة ال�شركة فـي جماالت احلوكمة،
و�ضبط التحايل ،واملهارات الواجب توافرها فـي �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
املــادة ( ) 42
يتوىل جمل�س الإدارة اعتماد ال�سيا�سات املتعلقة بتفوي�ض ال�سلطات �إىل الإدارة التنفيذية
وحتديثها ب�شكل دوري ،ويجب �أن ت�شمل هذه التفوي�ضات خمتلف الوظائف املتعلقة
بال�ش�ؤون املالية والإدارية ،و�ش�ؤون املوظفني وغريها من الوظائف ال�ضرورية لت�شغيل
ال�شركة و�إدارتها بكفاءة.
املــادة ( ) 43
ال يجوز لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة الإدالء ب�أي ت�صريحات �أو بيانات �أو معلومات دون
�إذن كتابي م�سبق من جمل�س الإدارة �أو رئي�سه ،وعلى جمل�س الإدارة حتديد متحدث ر�سمي
واحد �أو �أكرث با�سم ال�شركة.
املــادة ( ) 44
يجوز ملجل�س الإدارة ت�شكيل جلان متخ�ص�صة من بني �أع�ضائه تعينه على �أداء مهامه ،على
�أن يكون من بينها جلنة التدقيق و�إدارة املخاطر ،وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ،ويجوز
للمجل�س ت�شكيل جلنتني م�ستقلتني �إحداهما لإدارة املخاطر و�أخرى للتدقيق� ،إن ر�أى
�ضرورة لذلك.
ويجب �أن يت�ضمن قرار ت�شكيل اللجنة �أ�سماء �أع�ضائها ،ونظام ومدة عملها ،و�أي �أحكام
�أخرى ذات �صلة.
املــادة ( ) 45
يحظر اجلمع بني رئا�سة �أي من اللجان التي ي�شكلها جمل�س الإدارة ،كما ال يجوز اجلمع
بني رئا�سة جلنة التدقيق و�إدارة املخاطر ورئا�سة جمل�س الإدارة ،ما مل تف�صل جلنة �إدارة
املخاطر عن جلنة التدقيق.
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املــادة ( ) 46
يجب عند ت�شكيل جلنة التدقيق و�إدارة املخاطر ،مراعاة الآتي:
�أ � -أال يقل عدد �أع�ضاء اللجنة عن ( )3ثالثة �أع�ضاء ،و�أن يكون �أغلبهم من الأع�ضاء
امل�ستقلني.
ب � -أن تتوافر خربة مالية وحما�سبية لدى واحد (على الأقل) من �أع�ضاء اللجنة.
ج � -أن يكون رئي�س اللجنة من بني الأع�ضاء امل�ستقلني.
املــادة ( ) 47
تتوىل جلنة التدقيق و�إدارة املخاطر معاونة جمل�س الإدارة فـي الآتي:
�أ  -التحقق من مدى قدرة الإدارة التنفيذية فـي تنفيذ ال�ضوابط واملوجهات الت�شغيلية
التي حددها لها جمل�س الإدارة.
ب  -قيا�س ومتابعة مدى مالءمة �أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.
ج � -إيجاد �سيا�سات حتافظ على �أ�صول ال�شركة وموجوداتها الب�شرية واملادية والفكرية.
املــادة ( ) 48
تعقد جلنة التدقيق و�إدارة املخاطر اجتماعاتها بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها امل�ستقلني ،وتختار
اللجنة فـي �أول اجتماع لها رئي�س اللجنة على �أن يكون من الأع�ضاء امل�ستقلني ،ويجوز
ملجل�س الإدارة ت�سمية رئي�س اللجنة فـي قرار ت�شكيلها.
املــادة ( ) 49
متار�س جلنة التدقيق و�إدارة املخاطر ب�صفة خا�صة االخت�صا�صات الآتية:
�أ  -الإ�شراف على �أعمال التدقيق الداخلي فـي ال�شركة ،ودرا�سة نظام الرقابة الداخلية،
ومراجعته ،وتقدمي تقرير مكتوب �إىل جمل�س الإدارة عن تو�صياتها ب�ش�أنه ب�شكل
�سنوي ،ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�صحيحية للمالحظات الواردة فيه.
ب  -الت�أكد من مدى مالءمة �أنظمة الرقابة الداخلية بال�شركة وكفايتها� ،سواء من
خالل االعتماد على التقارير الدورية للمدققني الداخليني ،ومراقبي احل�سابات
اخلارجيني� ،أو اال�ستعانة بجهات ا�ست�شارية متخ�ص�صة فـي هذا املجال.
ج  -التو�صية بتعيني مراقبي احل�سابات اخلارجيني و�إنهاء عقودهم وحتديد �أتعابهم،
ويراعى عند التو�صية بالتعيني الت�أكد من ا�ستقالليتهم.

اجلريدة الر�سمية العدد ()1412

د  -مراجعة خطة عمل مكاتب مراقبي احل�سابات ونتائج عملية التدقيق ،والت�أكد من
منح مراقب احل�سابات حق االطالع الكامل على جميع امل�ستندات الالزمة لتنفيذ
مهامه.
هـ  -الت�أكد من وجود �إجراءات كافية ملنع �أو اكت�شاف �أي حالة احتيال �أو تزوير مايل
و�ضمان االلتزام باملبادئ املحا�سبية وفقا للمعايري املحا�سبية الدولية التي تظهر
املركز املايل احلقيقي لل�شركة.
و  -درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة فـي ال�شركة و�إبداء الر�أي والتو�صية ملجل�س
الإدارة فـي �ش�أنها.
ز  -مراجعة القوائم املالية لل�شركة �إذا مل تتم مراجعتها من املدقق اخلارجي لل�شركة
قبل �إ�صدارها ،ومراجعة حتفظات مراقبي احل�سابات اخلارجيني على م�سودة
القوائم املالية �إن وجدت ،والت�أكد من االلتزام مبتطلبات الإف�صاح املن�صو�ص
عليها فـي هذه املبادئ.
ح  -العمل كقناة ات�صال بني جمل�س �إدارة ال�شركة وكل من مراقبي احل�سابات
اخلارجيني واملدقق الداخلي.
ط  -مراجعة ال�صفقات والتعامالت املقرتح �أن تقوم بها ال�شركة مع الأطراف ذات
العالقة ،وتقدمي التو�صيات املنا�سبة ب�ش�أنها �إىل جمل�س الإدارة.
ي  -و�ضع خطة لإدارة املخاطر واعتمادها من قبل جمل�س الإدارة ،ومتابعة تنفيذها،
على �أن تت�ضمن اخلطة املخاطر الرئي�سة التي قد تتعر�ض لها ال�شركة ،ومدى
احتمالية ح�صولها ،و�آليات التعرف على هذه املخاطر ،وقيا�سها ومتابعتها،
والك�شف الدوري عن املخاطر (خا�صة اجلديد منها) والإبالغ عنها ،و�سبل التقليل
من �آثار املخاطر� ،إن مل يكن تفاديها ممكنا.
ك  -مراجعة �سيا�سات ال�شركة املتعلقة ب�إدارة املخاطر ب�شكل دوري� ،أخذا بعني االعتبار
�أعمال ال�شركة ،ومتغريات ال�سوق ،والتوجهات اال�ستثمارية والتو�سعية لل�شركة.
ل  -تقدمي تقارير حتليلية دورية �أو ح�سب توجيه جمل�س الإدارة عن و�ضع املخاطر
و�إدارتها فـي ال�شركة.
م  -اقرتاح الأجور واملكاف�آت واملزايا املالية والعينية لرئي�س و�أع�ضاء وحدة التدقيق
الداخلي.
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املــادة ( ) 50
يجوز للجنة التدقيق و�إدارة املخاطر �أن تطلب من املدير املايل لل�شركة ورئي�س وحدة
التدقيق الداخلي ح�ضور اجتماعاتها للح�صول على مزيد من الإي�ضاحات ،ويجوز للجنة
اال�ستعانة ب�أي �شخ�ص من ذوي اخلربة والكفاءة �إذا ما دعت احلاجة لذلك.
املــادة ( ) 51
على جلنة التدقيق و�إدارة املخاطر �أن ت�ستمع �إىل �آراء مراقبي احل�سابات اخلارجيني قبل
رفع تقرير احل�سابات �إىل جمل�س الإدارة التخاذ قراره ب�ش�أنه.
كما يجب عليها �أن جتتمع مبراقبي احل�سابات اخلارجيني واملدققني الداخليني  -كال على
حدة  -بدون ح�ضور الإدارة التنفيذية لل�شركة مرة واحدة على الأقل كل عام ،لال�ستماع
�إىل �آرائهم ومقرتحاتهم والت�شاور حيال رفع م�ستوى حوكمة ال�شركة والتزامها.
املــادة ( ) 52
يجب عند ت�شكيل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت مراعاة �أال يقل عدد �أع�ضائها عن ( )3ثالثة
�أع�ضاء ،وللجنة �أن تختار رئي�سا لها فـي �أول اجتماع تعقده ،ويجوز للمجل�س ت�سمية رئي�س
اللجنة فـي قرار ت�شكيلها ،ويجب �أال تقل اجتماعات اللجنة عن ( )2اجتماعني فـي ال�سنة.
املــادة ( ) 53
متار�س جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ب�صفة خا�صة االخت�صا�صات الآتية:
�أ  -تقدمي امل�شورة للجمعية العامة حيال تر�شيح �أع�ضاء �أكفاء ملجل�س الإدارة يتمتعون
باملهارات واخلربات املطلوبة.
ب  -م�ساعدة جمل�س الإدارة فـي اختيار الكفاءات املنا�سبة وال�ضرورية ملوظفـي الإدارة
الرئي�سني.
ج  -تقدمي خطة التعاقب اخلا�صة مبجل�س الإدارة �أو على الأقل رئي�س جمل�س الإدارة،
وخطة التعاقب اخلا�صة مبوظفـي الإدارة الرئي�سني لالعتماد من قبل جمل�س
الإدارة.
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د � -إعداد و�صف وظيفـي لدور ع�ضو جمل�س الإدارة وم�س�ؤولياته ،مبا فـي ذلك رئي�س
جمل�س الإدارة ،مبا ي�سهل القيام مبهامهم و�أدوارهم ،وقيا�س �أدائهم.
هـ  -تر�شيــح �أ�شخــا�ص م�ؤهلــني لع�ضويــة جملــ�س الإدارة عند �شغــور مركــز �أحدهــم،
وتر�شيح �أ�شخا�ص م�ؤهلني لتويل املنا�صب التنفيذية بال�شركة.
و � -إعداد ال�سيا�سة املتعلقة مبنح املكاف�آت والبدالت واحلوافز ملوظفـي الإدارة الرئي�سني
ومراجعتها ب�شكل دوري ،مبراعاة �أو�ضاع ال�سوق و�أداء ال�شركة.
املــادة ( ) 54
يجب على جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت احل�صول على موافقة جمل�س الإدارة عند اال�ستعانة
ب�أي جهة �أخرى للح�صول على �أي ا�ست�شارات فـي �سبيل �أداء مهامها ،مع مراعاة جتنب
ت�ضارب امل�صالح.
الف�صل الثامن
م�ساءلة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
املــادة ( ) 55
يكون �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�ساءلني عن ت�صرفاتهم وقراراتهم فـي �أثناء ع�ضويتهم
فـي جمل�س الإدارة ،وعلى جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�صفتهم الفردية �أو الت�ضامنية
�أن يت�صرفوا ت�صرف ال�شخ�ص احلري�ص فـي التعامل مع ما يعر�ض عليهم مبو�ضوعية،
وعقالنية ،وتوقعية.
املــادة ( ) 56
يجب �أن تتنا�سب م�س�ؤوليات �أع�ضاء جمل�س الإدارة مع املكاف�آت املقررة لهم �شريطة �أال تتجاوز
تلك املكاف�آت احلدود املن�صو�ص عليها فـي هذه الأحكام ،واملبادئ املطبقة ب�ش�أن �شركات
امل�ساهمة العامة.
املــادة ( ) 57
يخ�ضع جمل�س الإدارة لقيا�س �أداء فـي كل دورة على الأقل ،وحتدد الهيئة معايري قيا�س
�أداء جمل�س الإدارة وحما�سبة �أع�ضائه.
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الف�صـل التا�سـع
ميثـاق ال�سلـوك املهنـي لأع�ضـاء جملـ�س الإدارة
املــادة ( ) 58
يجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة االلتزام مببادئ ال�سلوك املهني و�أخالقيات العمل،
واملتمثلة فـي الآتي:
�أ  -املهنية وامتالك املعرفة الكافية لأداء واجباتهم والإملام بالتطورات وامل�ستجدات
املتعلقة ب�أن�شطة ال�شركة ،وا�ستيعاب املهام التي تقوم بها ال�شركة و�إدراك جوانبها
املبا�شرة وغري املبا�شرة.
ب  -احليطة واحلذر وبذل العناية الالزمة فـي �أداء مهامهم وحت�سني �إدارة ال�شركة،
وامل�شاركة فـي جميع اجتماعات جمل�س الإدارة ما مل يكن هناك مانع.
ج  -النزاهة واال�ستقامة واال�ستقاللية فـي اتخاذ القرارات  ،وممار�سة الإجراءات التي
يراها معقولة مبا يكفل اقتناعه ب�سالمة قرارات جمل�س الإدارة ،على �أن يعمل من
�أجل م�صلحة ال�شركة وامل�ساهمني ب�شكل عام ،ولي�س م�صلحة اجلهة التي ر�شحته
فقط �أو تلك التي يعمل بها.
د  -جتنب ت�ضارب امل�صالح ،والتحلي بال�شفافية فـي كل الأعمال املرتبطة بال�شركة،
وذلك على النحو الآتي:
 - 1الإف�صاح ملجل�س الإدارة عن �أي م�صالح �شخ�صية تتعلق بالتعاقدات التي تقوم
بها ال�شركة� ،سواء كانت ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
 - 2االحتفاظ ب�سرية كل املعلومات التي يح�صل عليها ب�صفته ع�ضوا فـي جمل�س
الإدارة ،وعدم ا�ستخدامها ب�صورة غري �سليمة ومبا يخدم م�صاحله ال�شخ�صية.
 - 3عدم اال�ستفادة ب�صورة غري مالئمة من ع�ضويته فـي جمل�س الإدارة لتحقيق
مكا�سب مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �أو مزايا �شخ�صية له �أو لأي �شخ�ص ذي عالقة
�أو �أحد �أقاربه من الدرجة الأوىل.
 - 4االمتــناع عن امل�شاركــة فـي النــقا�ش والت�صويــت على املو�ض ــوع حمــل الت�ضارب
ما مل تكن اخلربة املتوفرة فـي الع�ضو �ضرورية لإ�صدار القرار من قبل جمل�س
الإدارة.
 - 5اال�ستقالة من ع�ضوية جمل�س الإدارة فـي حال ا�ستمرار الت�ضارب اجلوهري
بني امل�صالح ال�شخ�صية للع�ضو وم�صالح ال�شركة.
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هـ  -االلتزام بالأنظمة والقوانني التي تطبقها ال�شركة ،ويجب على ع�ضو جمل�س
الإدارة ،فـي حالة ال�ضرورة �أو للتثبت من �أمر ما ،احل�صول على ا�ست�شارة قانونية،
�أو مالية �أو �أي ا�ست�شارة مهنية �أخرى عن �ش�ؤون ال�شركة �أو فيما يتعلق بواجباته،
وذلك على نفقة ال�شركة ،على �أن يراعى عند احل�صول على اال�ست�شارة جتنب
ت�ضارب امل�صالح �أو ال�شك فـي مو�ضوعيتها.
و  -الو�صول �إىل املعلومات الكاملة والكافية عن �أعمال ال�شركة ب�شكل دوري وتوظيفها
مبا يخدم حتقيق �أهداف ال�شركة ،ويجب �إتاحة تلك املعلومات لأع�ضاء املجل�س
قبل وقت كاف للبت فـي امل�سائل املطروحة من قبلهم ،و�إال كان لهم االمتناع عن
الت�صويت ،وقيد االمتناع و�أ�سبابه فـي حم�ضر االجتماع ،ما مل يتم ت�أجيله �إىل
حني توافر املعلومات املطلوبة.
املــادة ( ) 59
يتوىل جمل�س الإدارة اعتماد ميثاق ال�سلوك املهني و�أخالقيات العمل ون�شرها و�ضمان
�إطالع �أع�ضاء املجل�س والإدارة التنفيذية وجميع العاملني فـي ال�شركة عليها ومتابعة
التزامهم بتطبيقها.
الف�صل العا�شر
الإدارة التنفيذية
املــادة ( ) 60
تقوم الإدارة التنفيذية بالتن�سيق مع جمل�س الإدارة بو�ضع لوائح و�أنظمة داخلية لت�صريف
�أعمال ال�شركة ،واالتفاق على معايري وم�ؤ�شرات �أداء ال�شركة ،مبا فيها معايري قيا�س �أداء
الإدارة التنفيذية.
املــادة ( ) 61
تتوىل الإدارة التنفيذية ب�صفة خا�صة الآتي:
�أ  -ت�سيري الأعمال اليومية لل�شركة بكل كفاية و�إخال�ص وفقا للوائح وال�سيا�سات
والإجراءات املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة.
ب  -تعيني �أي من موظفـي ال�شركة وذلك بح�سب اللوائح الداخلية املعتمدة فـي
ال�شركة.
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ج  -تنفيذ �أغرا�ض ال�شركة املن�صو�ص عليها فـي النظام الأ�سا�سي.
د � -إطالع جمل�س الإدارة باملخاطر وال�صعوبات التي تواجه ال�شركة ح�سب ال�سيا�سات
والإجراءات املعتمدة.
هـ  -حماية م�صالح اجلهة احلكومية املبا�شرة وحقوق امل�ساهمني الآخرين وتنمية
ال�شركة وزيادة �أرباحها.
املــادة ( ) 62
متار�س الإدارة التنفيذية م�س�ؤولياتها و�صالحياتها وفق هيكل تنظيمي معتمد من جمل�س
الإدارة ،وتكون الإدارة التنفيذية م�س�ؤولة �أمام جمل�س الإدارة عن جميع ت�صرفاتها.
املــادة ( ) 63
يجب �أن يكون هيكل الأجور واحلوافز لل�شركة جاذبا لكفاءات ب�شرية متميزة ،و�أن ي�سهم
فـي احلفاظ على الكفاءات املوجودة فـي ال�شركة ،على �أن تكون م�ستويات الأجور واحلوافز
متنا�سبة مع �سوق العمل فـي ال�سلطنة.
املــادة ( ) 64
يجب على الإدارة التنفيذية قبل �إبرام ال�صفقات املالية والتجارية التي يكون لأي منهم
�أو لأي من �أقاربهم حتى الدرجة الأوىل م�صالح �شخ�صية ،احل�صول على موافقة جمل�س
الإدارة قبل �إبرام تلك ال�صفقات.
املــادة ( ) 65
يحظر على �أع�ضاء الإدارة التنفيذية �إف�شاء �سرية �أي بيانات �أو معلومات اطلعوا عليها
بحكم عملهم.
الف�صـل احلـادي ع�شـر
امل�سـاواة فــي التعامـل مـع امل�ساهميـن الآخريـن
املــادة ( ) 66
يجب �أن ين�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة على حقوق امل�ساهمني الآخرين و�سبل التمتع
بها وحمايتها وعدم التدخل فيها ،ومتكينهم من احل�صول على املعلومات التي تي�سر لهم
ممار�سة حقوقهم ،وو�ضع �آلية لإبداء مرئياتهم فيما يخ�ص �أعمال ال�شركة.
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املــادة ( ) 67
يجب فـي حال طرح جزء من �أ�سهم ال�شركة للجمهور �أو للقطاع اخلا�ص مراعاة حقوق
امل�ساهمني اجلدد ،وتعديل النظام الأ�سا�سي لل�شركة مبا يكفل ذلك.
املــادة ( ) 68
يجب على ال�شركة تقدمي جميع املعلومات والتقارير املالية للم�ساهمني الآخرين فـي
مواعيدها الدورية وب�صفة منتظمة.
الف�صـل الثانـي ع�شـر
تنظيم تعامالت الأطراف ذات العالقة والأطراف ذات امل�صلحة
املــادة ( ) 69
يجب على ال�شركة الإف�صاح للجهة احلكومية املبا�شرة �أو اجلهات احلكومية ذات العالقة
عن جميع التعامالت مع الأطراف ذات العالقة ،كما يجب على ال�شركة الت�أكد من �أن
التعامالت املالية مع الأطراف ذات العالقة قائمة على �أ�س�س �سليمة وقابلة للتح�صيل
قانونا.
املــادة ( ) 70
تتوىل جلنة التدقيق و�إدارة املخاطر مراجعة جميع التعامالت االعتيادية وغري االعتيادية
مع الأطراف ذات العالقة ورفع التو�صية ب�ش�أنها �إىل جمل�س الإدارة.
املــادة ( ) 71
يجب �أن تكون �إف�صاحات التعامالت مع الأطراف ذات العالقة وفقا ملعايري التقارير املالية
الدولية ،وب�صفة خا�صة معيار املحا�سبة الدويل املتعلق بالإف�صاحات عن التعامالت مع
الأطراف ذات العالقة.
املــادة ( ) 72
يجب على ال�شركة و�ضع �سيا�سات وا�ضحة وحمددة تتعلق بالتعامل مع الأطراف ذات
امل�صلحة و�إ�شراكهم فـي حتديد الأهداف اال�سرتاتيجية لل�شركة.
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املــادة ( ) 73
يجب على ال�شركة الإف�صاح عن �أي حقوق �أو منافع متنح للأطراف ذات العالقة �أو ذات
امل�صلحة وت�ؤثر على �سالمة اتخاذ القرارات فـي ال�شركة.
الف�صـل الثالـث ع�شـر
امل�س�ؤوليـة االجتماعيـة لل�شركــة
املــادة ( ) 74
يعتمد جمل�س الإدارة �سيا�سة ال�شركة املتعلقة مبتطلبات امل�س�ؤولية االجتماعية بحيث
تت�سق مع �أف�ضل املمار�سات العاملية وال�سيا�سات والتوجهات احلكومية ،ومبراعاة عدم القيام
بالأعمال ذاتها التي تقوم بها غريها من ال�شركات فـي �إطار م�س�ؤوليتها االجتماعية.
املــادة ( ) 75
يجوز لل�شركة فـي �إطار قيامها مب�س�ؤوليتها االجتماعية �أن تن�شئ م�ؤ�س�سة م�ستقلة بالتعاون
مع ال�شركات املثيلة �أو ال�شركات ال�شقيقة �أو ال�شركات التابعة.
املــادة ( ) 76
تقوم الإدارة التنفيذية لل�شركة بو�ضع ا�سرتاتيجية �أو خطة �سنوية لتنفيذ �سيا�سة ال�شركة
املتعلقة مبتطلبات امل�س�ؤولية االجتماعية ،على �أن تت�ضمن اال�سرتاتيجية �أو اخلطة كحد
�أدنى الآتي:
�أ  -املوازنة املخ�ص�صة.
ب  -و�سائل الدعم وامل�شاركة املتاحة.
ج  -القيم واملبادئ التي ت�سعى ال�شركة �إىل بثها من خالل الأن�شطة التي تقوم بها �أو
تدعمها.
د  -ال�شرائح املجتمعية �أو املجاالت االجتماعية التي ت�ستهدفها ال�شركة.
املــادة ( ) 77
يجب على ال�شركة �أن تبني فـي تقريرها ال�سنوي الأن�شطة التي قامت بها فـي �إطار
م�س�ؤوليتها االجتماعية وقيمة املبالغ املنفقة عليها وقيا�س �أثرها وا�ستدامتها.

