
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1412(

ــا سـو ا امـة ل ـة ال ي ال
قــــرار

2021 رقم 
سـا س ـا  ي ومـة  لـ ا ـ  ـات ال مـة ال�سر و ـاد  ار م سـ باإ

ا�شتنادا اإىل قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2019/18،

ة العامة ل�شوق املال واإىل موافقة جمل�ص اإدارة الهي

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة.

ـــرر ـــ

أولــــ ــاد ا ا

يعمل فـي �شاأن حوكمة ال�شركات التي متتلك احلكومة فيها ح�ش�شا باأحكام املبادئ املرفقة.

انيـــة ــاد ال ا

على ال�شركات املخاطبة باأحكام املبادئ املرفقة توفيق اأو�شاعها طبقا الأحكامها خالل مدة 

12 اثني ع�شر �شهرا من تاري العمل بها وت�شتمر جمال�ص اإدارة ال�شركات  ال تزيد على 

القائمة اإىل حني انتهاء مدتها على اأن يتم ت�شكيلها بعد ذلك وفقا الأحكام املبادئ املرفقة.

ـــة ال ــاد ال ا

يلغى كل ما يخالف هذا القرار واملبادئ املرفقة اأو يتعار�ص مع اأحكامهما. 

ــة ــاد الراب ا

ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�شمية ويعمل به من اليوم التايل لتاري ن�شره. 

ـ  ـــــــر 1443 س ـ 30 م  ر  سـ

وبـــر 2021 ـــــ   6  م اأ وا ا
                                                            

س يـ ا  �سلطــا ب �سالــم ب �س

                                                                             وزيــــــــــر املاليــــــــــة
ة العامة ل�شوق املال رئي�ص جمل�ص اإدارة الهي
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أو ســ ا  ال
ـــات ري ال

ــاد  1  ا

فـي تطبيق اأحكام هذه املبادئ يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها 

ما مل يقت�ص �شياق الن�ص معنى اآخر

مــة  و  ا

اإدارة  فـي  املو�ش�شي  االن�شباط  حتقق  التي  واالإجراءات  واملعايري  املبادئ  جمموعة 

م�شووليات  حتديد  خالل  من  وذلك  العاملية  واالأ�شاليب  للمعايري  وفقا  ال�شركة 

االعتبار  فـي  وتاأخذ  لل�شركة  التنفيذية  واالإدارة  االإدارة  جمل�ص  اأع�شاء  وواجبات 

حماية حقوق امل�شاهمني واأ�شحاب امل�شالح. 

يــر  اأ  ال

القدرة الفعلية اأو امتالك ال�شلطة للم�شاركة فـي القرارات املالية اأو توجيه ال�شيا�شات 

الت�شغيلية لل�شركة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية.

سيطــر   ال

ال�شلطة الفعلية لل�شركة واإمكان االنك�شاف االئتماين اأو اال�شتفادة من العوائد املالية 

للمعايري  وفقا  املالية  القرارات  اتخاذ  فـي  امل�شاركة  على  القدرة  اأو  ال�شركة  الأعمال 

املالية الدولية.

سـر  ا وميـة ا ـة ا  ا

ت�شيطر على  التي  اأو  ال�شركة  فـي  اأ�شهما  اأو  التي متتلك ح�ش�شا  اجلهة احلكومية 

ال�شركة اأو توثر على قراراتها املالية اأو الت�شغيلية.

القـة  ات ال وميـة  ـات ا  ا

اجلهات التي ترتبط اخت�شا�شاتها اأو م�شاريعها التنموية اأو خططها اال�شرتاتيجية 

مع اأغرا�ص ال�شركة.
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ــة   ال�سر

ال�شركة امل�شجلة فـي ال�شلطنة وت�شيطر عليها احلكومة اأو توثر على قراراتها املالية 

اأو الت�شغيلية اأو التي متتلك احلكومة فيها ح�ش�شا اأو اأ�شهما. 

ــة  اب ــة ال  ال�سر

نافع  ا يعود عليها  ال�شركة التجارية التي ت�شيطر عليها ماليا وت�شغيليا ال�شركة 

اأو التزامات ب�شبب اأن�شطة ال�شركة التجارية.

ــة  ي ــة ال�س  ال�سر

ال�شركة التجارية التي توثر على قراراتها املالية والت�شغيلية ال�شركة.

امــة  يــة ال م  ا

اجلمعية العامة اأو جمعية ال�شركاء بح�شب االأحوال.

إدار  لــ ا  

جمل�ص اإدارة ال�شركة اأو جمل�ص املديرين بح�شب االأحوال. 

يــة  ي ن إدار ال  ا

الرئي�ص التنفيذي اأو املدير العام - بح�شب االأحوال - وكل تنفيذي يتبع جمل�ص 

اأو يخول القيام ببع�ص اخت�شا�شات  اأحد املذكورين تبعية مبا�شرة  اأو يتبع  االإدارة 

جمل�ص االإدارة.

ســو  ي إدار الر ــو ا  مو

والتوجيه  التخطيط  جماالت  فـي  وامل�شوولية  وال�شالحية  ال�شلطة  تلك  من  كل 

اأو من يخت�ص جمل�ص  اأو غري مبا�شر  اأن�شطة ال�شركة ب�شكل مبا�شر  والرقابة على 

ائف دائمة. االإدارة بتعيينهم فـي و

ــرو  مــو ا سا  ا

اأ�شهما فـي ال�شركة  اأو  لكون ح�ش�شا  اأو االعتباريون الذي  االأ�شخا�ص الطبيعيون 

من غري احلكومة.
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القــة  ات ال ــرا  أ  ا
ت�شمل كال من

فـــي االإدارة الرئي�شيـــن فـي ال�شركـــــة اأو ال�شركــــات  اأ - اأع�شــاء جملـــ�ص االإدارة ومو

ال�شقيقة اأو التابعة لها اأو املن�شاآت التي ت�شيطر ال�شركة عليها اأو لل�شركة تاأثري 

جوهري على قراراتها.

ب - جميــع االأ�شخــــا�ص الذيـــــن ي�شيطـــــرون علــى ال�شركـــة اأو لهـــم تاأثيـــر جوهـــــري 

علـى قراراتها من داخل ال�شركة اأو خارجها.

اإليهم فـي البندين  ج - االأقارب من الدرجة االأوىل لالأ�شخا�ص الطبيعيني امل�شار 

. ب اأ و

 )%100 د - ال�شركات اأو املو�ش�شات الفردية اأو �شركة ال�شخ�ص الواحد اململوكة بن�شبة 

. اأ ب ج مائة فـي املائة لالأ�شخا�ص امل�شار اإليهم فـي البنود 

ة  سل ات ا را  أ  ا
ت�شمل كال من

اأ - اجلهـــات احلكوميـــة االإداريــــة اأو التنظيميــــة اأو الرقابيـــة ذات العالقــة باأعمـال 

ال�شركة واأن�شطتها.

ب - املجتمــع املحلــي واملجالــ�ص البلديـــة فـي النطـــاق اجلغرافــــي الأعمــــال ال�شركــــة 

ال�شركة  باأعمال  املتاأثرة  اأو  املرتبطة  املدين  املجتمع  ومو�ش�شات  واأن�شطتها 

واأن�شطتها.

ة  ا الر�سمية لل�سر  الو
عقد تاأ�شي�ص ال�شركة ونظامها االأ�شا�شي و�شجلها التجاري واتفاقية االإدارة اإن وجدت.

أو  ة ا ر رابة م ال سلة ال  
ت�شمل االأب واالأم واالبن والبن والزوج.

ل  م ا  ا
االأ�شخا�ص الطبيعيون اأو االعتباريون الذين يقيمون فـي منطقة جغرافية حمددة 

مرتبطة باأعمال ال�شركة اأو اأن�شطتها.
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ا س ال  ال
امة ا ال أ ا

ــاد  2  ا

ت�شري اأحكام هذه املبادئ على ال�شركة وذلك مع عدم االإخالل باأي حقوق وامتيازات مقررة 

اأحكام هذه املبادئ �شركات  اآخر وت�شتثنى من  اأو مر�شوم �شلطاين  اأي قانون  وجب  لها 

التي تن�شاأ لغر�ص حمدد وتنتهي بانتهائه  الغـــر�ص اخلــا�ص  العامـــة و�شركـــات  امل�شاهمـــة 

وال متار�ص اأي عمليات ت�شغيلية.

ــاد  3  ا

تلتزم ال�شركة بو�شع نظم حوكمة داخلية لها ولل�شركات التابعة لها وال�شقيقة وعلى اجلهة 

احلكومية املبا�شرة متابعة التزام ال�شركة بذلك.

ــاد  4  ا

عايري االإف�شاح وال�شفافية املن�شو�ص عليها فـي هذه املبادئ  يجب على ال�شركة االلتزام 

كما تلتزم باالآتي

اأ - اإعداد قوائم مالية ربع �شنوية غري مدققة واأخرى مدققة عند نهاية فرتة االإقرار 

املايل واالإف�شاح عنها عرب املوقع االإلكرتوين لل�شركة ومن�شة الن�شر االإلكرتوين 

لتلك  االإدارة  جمل�ص  اعتماد  من  يومني  خالل  وذلك  ة  الهي �شتعتمدها  التي 

القوائم.

ب - اإعداد تقرير حوكمة �شنوي فـي نهاية كل فرتة اإقرار مايل على اأن يكون مدققا 

القوائم  ن�شر  بالتزامن مع  عنـــه  واالإف�شـــاح  قبــل مراقــب ح�شابــات خارجـــي  من 

التي  االإلكرتوين  الن�شر  االإلكرتوين لل�شركة ومن�شة  املوقع  املدققة على  املالية 

ة ويجب اأن يت�شمن هذا التقرير على االأخ�ص االآتي �شتعتمدها الهي

1 - ت�شكيل جمل�ص االإدارة مع حتديد االأع�شاء امل�شتقلني.

2 - اللجان املتخ�ش�شة املنبثقة عن جمل�ص االإدارة وعددها واأعمالها خالل ال�شنة.
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3 - اإجمايل االأجور واملكافاآت الأع�شاء جمل�ص اإدارة ال�شركة اأو ال�شركة التابعة 

لها اأو ال�شركة ال�شقيقة.

فـي االإدارة الرئي�شني. 4 - اإجمايل االأجور واملكافاآت املقررة ملو

5 - املكافاآت الثابتة واحلوافز املرتبطة باالأداء ومعايري اأداء العاملني فـي ال�شركة.

6 - ور�ص العمل والربامج التدريبية التي التحق بها اأع�شاء جمل�ص االإدارة على 

نفقة ال�شركة مع بيان جماالتها وتكلفتها وحمل انعقادها وتواريخها.

7 - االأعباء املالية املرتتبة على ال�شركة عن تقد خدمات غري اقت�شادية بناء 

على توجيهات احلكومة.

الــ سـ ال  ال
ــة اأ�ســ عمــ ال�سر

ــاد  5  ا

اأن  ويجب  ال�شلطنة  فـي  التجارية  ال�شركات  عمل  تنظم  التي  للقوانني  ال�شركة  تخ�شع 

تعمل وفق االأ�ش�ص التجارية واالقت�شادية املعمول بها ما مل حتدد احلكومة اأ�ش�شا اأخرى 

يتم االتفاق عليها مع امل�شاهمني االآخرين اإن وجدوا. 

ــاد  6  ا

يجب اأن يكون الغر�ص من ال�شركة وا�شحا وحمددا فـي وثائق ال�شركة اأو اأي وثيقة الحقة 

يتم االتفاق عليها مع امل�شاهمني االآخرين اإن وجدوا وعلى ال�شركة االإعالن عن غر�شها 

اقت�شادية يتوجب عند  اأو  تاأ�شي�شها كما يجب عليها حتديد معايري زمنية  والهدف من 

حتققها تخ�شي�ص ح�شة احلكومة.

ــاد  7  ا

تقوم اجلهة احلكومية املبا�شرة عند تغري الغر�ص الذي اأن�ش من اأجله ال�شركة اأو عدم 

حتقيق اأهدافها بدرا�شة و�شع ال�شركة وتقرير االإجراء الواجب اتباعه وفقا الأحكام قانون 

ال�شركات مع مراعاة حقوق امل�شاهمني االآخرين والتزاماتهم.
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ــاد  8  ا

تراعي احلكومة عند تاأ�شي�ص ال�شركة االآتي 

اأ - اإذا اأن�ش ال�شركة بو�شفها �شركة ا�شرتاتيجية غري ربحية ت�شتمر احلكومة فـي 

ملكيتها اإىل حني حتقيق اأغرا�شها ولها بعد ذلك النظر فـي تخ�شي�شها اأو حلها.

املدى  على  اأرباح  لتحقيق  اأو  ا�شتثمارية  اأو  جتارية  الأهداف  ال�شركة  اأن�ش  اإذا   - ب 

املتو�شط اأو البعيد فيجب اأن تتخذ �شكل �شركة م�شاهمة عامة ويجوز عندئذ اأن 

نحها حقوق ت�شوي ا�شتثنائية  حتتف اجلهة احلكومية املبا�شرة ب�شهم ذهبي 

اإذا كان ال يتفق مع  العامة  اأي قرار ي�شدر من اجلمعية  ومنها احلق فـي نق�ص 

امل�شلحة العامة.

ــاد  9  ا

ت�شكل اجلمعية العامة لل�شركة وفقا لالآتي

اأ - من اجلهة احلكومية املبا�شرة واجلهات احلكومية ذات العالقة بالن�شبة لل�شركة 

التي متتلكها احلكومة بالكامل. 

ب - من اجلهــة احلكوميـــة املبا�شــرة واجلهــات احلكوميـــة ذات العالقـــــة وامل�شاهميــــن 

50 خم�شني فـي املائة  االآخرين بالن�شبة لل�شركة التي متتلكها احلكومة بن�شبة 

اأو اأكرث.

ج - من اجلهة احلكومية املبا�شرة وامل�شاهمني االآخرين بالن�شبة لل�شركة التي متتلكها 

50 خم�شني فـي املائة.  احلكومة بن�شبة اأقل من 

ــاد  10  ا

يجوز للجهة احلكومية املبا�شرة تفوي�ص اجلهات احلكومية ذات العالقة بالت�شوي  فـي 

اأو  بالت�شاوي بني هذه اجلهات  املقررة لها  االأ�شوات  ن�شبة  بتوزيع  العامة وذلك  اجلمعية 

بح�شب االأهمية الن�شبية لكل جهة فـي عمل ال�شركة. 

ــاد  11  ا

يجب اأن تكون �شيا�شة ال�شركة املتعلقة بتوزيع اأرباحها وا�شحة ومعتمدة من قبل جمل�ص 

االإدارة.
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ســ الرابــ  ال
ـة يمـ لل�سر ن ـار ال إ  ا

ــاد  12  ا
ار�شة  من  كنها  ا  املبادئ  هذه  من  ينبثق  تنظيمي  اإطار  لل�شركة  يكون  اأن  يجب 

قواعد  وفق  ب�شفافية  واملناف�شة  اخلا�ص  القطاع  �شركات  التجارية كغريها من  اأن�شطتها 

االقت�شاد احلر.

ــاد  13  ا

يجب على ال�شركة حتديد االأعمال غري الربحية التي تقوم بها خلدمة اأهداف اجتماعية 

ا يحقق الكفاءة  ها و اأو ا�شرتاتيجية �شمن اتفاقية خا�شة تو�شح التكلفة العادلة لتقد

االقت�شادية لها على اأن يتم االإف�شاح عن هذه االتفاقية. 

ــاد  14  ا

وفق  التجارية  ال�شركات  اأعمال  تنظم  التي  واالإجراءات  القواعد  لذات  ال�شركة  تخ�شع 

القوانني املعمول بها فـي ال�شلطنة دون منحها اأي معاملة ا�شتثنائية من احلكومة.

ــاد  15  ا

تكون الذمة املالية لل�شركة منف�شلة عن ذمة احلكومة وال يجوز لل�شركة اأو دائنيها الرجوع 

وجب  وجب قانون ال�شركات التجارية اأو  على احلكومة عن اأي خ�شائر اأو التزامات اإال 

اتفاقيات منف�شلة بني ال�شركة واحلكومة معدة وموثقة وفق االأ�شول املتعارف عليها.

ــاد  16  ا

ت�شري على ال�شركة ذات القواعد التي تخ�شع لها ال�شركات التجارية االأخرى عند ن�شوء اأي 

نزاع مع الدائنني اأو املوردين اأو اأي اأطراف اأخرى.
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امـ سـ ا  ال
ـا ــا مال س ومــة ب ا

ــاد  17  ا

يجب اأن يكون لدى اجلهة احلكومية املبا�شرة روية متكاملة فيما يخ�ص ملكية ح�ش�شها 

واأن  مالكا  بو�شفها  ال�شركة  اإدارة  نطاق  فـي  ت�شرفاتها  تكون  اأن  يجب  كما  ال�شركة  فـي 

تف�شل بني هذه امللكية وبني دورها التنظيمي واالإداري العام.

ــاد  18  ا

وبطريقة  احلوكمة  ملبادئ  ال�شركة  تطبيق  من  تتاأكد  اأن  املبا�شرة  احلكومية  اجلهة  على 

ا فـي ذلك املبادئ املتعلقة برت�شيح  تعتمد على ال�شفافية واملحا�شبة وامل�شوولية والكفاءة 

وانتخاب اأع�شاء جمل�ص االإدارة.

ــاد  19  ا

على اجلهة احلكومية املبا�شرة اأال تتدخل فـي االإدارة اليومية لل�شركة واأن تراعي م�شالح 

احلكومة من خالل  امل�شاركة والت�شوي فـي اجتماعات اجلمعية العامة.

ــاد  20  ا

يجب اأن تكون عالقة ال�شركة باجلهة احلكومية املبا�شرة وغريها من اجلهات احلكومية 

ذات العالقة وا�شحة وحمددة فـي النظام االأ�شا�شي لل�شركة اأو اأي وثيقة اأخرى يتفق عليها 

وتعتمد من قبل جمل�ص االإدارة.

ــاد  21  ا

جمال�ص  مع  بالتن�شيق  وذلك  لها  التابعة  لل�شركات  املالية  الهياكل  اإدارة  لل�شركة  يكون 

كنها من احل�شول على التمويل الالزم وفقا الأحكام قانون  ا يعزز راأ�ص مالها و اإدارتها 

ال�شركات التجارية مع �شرورة االإف�شاح للحكومة عن ذلك. 
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ســاد� ســ ال  ال
ـ سووليا إدار وم لـ ا يـ  �س

ــاد  22  ا

وم�شتوفني  واملهارة  واخلربة  بالكفاءة  يتمتعون  اأع�شاء  من  ال�شركة  اإدارة  جمل�ص  ي�شكل 

مراعاة  ويجب  م�شتقلون  اأع�شاء  بينهم  من  يكون  اأن  على  املقررة  الع�شوية  ل�شروط 

الو�شوح وال�شفافية عند اختيار اأع�شاء جمل�ص االإدارة. 

ــاد  23  ا

واملعايري  ال�شروط  بح�شب  العامة  اجلمعية  قبل  من  االإدارة  جمل�ص  اأع�شاء  ينتخب 

واالإجراءات املن�شو�ص عليها فـي هذه املبادئ.

ــاد  24  ا

تتخذ ال�شركة وم�شت�شارها القانوين االإجراءات الالزمة ل�شمان �شفافية عملية الرت�شيح 

لع�شوية جمال�ص اإدارة ال�شركات التابعة لها.

ــاد  25  ا

تلتزم ال�شركة عند ت�شكيل جمل�ص االإدارة باالآتي

اأ - اأن يكون جميع اأع�شاء جمل�ص االإدارة من غري اأع�شاء االإدارة التنفيذية.

اأدنى  وبحد  االإدارة  جمل�ص  اأع�شاء  ثلث  عن  امل�شتـقـلني  االأع�شاء  ن�شبة  تقل  اأال   - ب 

ع�شوان اثنان.

اأو الوكالء  ن هم فـي مرتبة الوزراء  اأع�شاء جمل�ص االإدارة  اأال يكون من بني  ج - 

ومن فـي حكمهم.

ــاد  26  ا

يراعى عند ت�شكيل جمل�ص االإدارة االأخذ فـي االعتبار مرئيات جلنة الرت�شيحات واملكافاآت 

جمل�ص  اأع�شاء  لدى  املطلوبة  والقدرات  املهارات  توافر  ل�شمان  وجدت  اإن  بال�شركة 

االإدارة وعلى االأخ�ص ما ياأتي 
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اأ - الروية اال�شرتاتيجية والقدرة على التوجيه وت�شجيع االإبداع فـي ال�شركة.

ب - اخلربة الالزمة فـي املحا�شبة املالية ومتويل ال�شركات.

ج - فهم اجتاهات االإدارة والقدرة على التعامل مع االأزمات ق�شرية االأجل واالأزمات 

املمتدة.

جال اأن�شطة ال�شركة. د - اخلربة املنا�شبة واملتعلقة 

هـ - اخلربة التجارية فـي االأ�شواق العاملية اإذا كان ال�شركة لديها تعامالت مع هذه 

االأ�شواق.

ــاد  27  ا

يجب فيمن يرت�شح لع�شوية جمل�ص االإدارة اأن تتوافر فيه ال�شروط االآتية

اأ - املوهــــالت واخلبــــرات التــــي تتنا�شــب مـــع طبيعــــة اأن�شطـــة ال�شركـــة والغــــر�ص مـــن 

تاأ�شي�شها. 

بحزم  االآخرين  مع  والتعامل  ال�شركة  اإدارة  فـي  بفاعلية  امل�شاهمة  على  القدرة   - ب 

وم�شوولية.

اأو احلكم عليه بعقوبة  اإع�شاره  اأو  اإفال�شه  اأال يكون قد �شبق احلكم عليه باإ�شهار  ج - 

لة بال�شرف اأو االأمانة ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره. ة  جناية اأو جر

الرئي�شي فـي  اإدارة �شركات مركز عملها  2 جمل�شي  اأال يكون رئي�شا الأكرث من  د - 

4 اأربعة جمال�ص اإدارة.  ال�شلطنة اأو ع�شوا فـي اأكرث من 

هـ - اأال تتعار�ص م�شالح عمله اليومي مع ع�شويته فـي جمل�ص اإدارة ال�شركة.

ــاد  28  ا

املدرج �شمن جدول  العامة  اجتماع اجلمعية  اإجراءات عقد  فـي  البدء  قبل  ال�شركة  تقوم 

اأعمالها انتخاب جمل�ص لالإدارة باالآتي

14 اأربعة ع�شر يوما على االأقل من موعد انعقاد  اأ - توجيه اإعالن للجمهور قبل 

االإدارة كع�شو  العامة لدعوة من يرغب فـي الرت�شح لع�شوية جمل�ص  اجلمعية 

م�شتقل وبيان معايري الع�شوية واال�شتقاللية املن�شو�ص عليها فـي هذه املبادئ.
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لع�شوية  م�شتقلني  غري  مر�شحني  لت�شمية  املبا�شرة  احلكومية  اجلهة  اطبة   - ب 
جمل�ص االإدارة.

اأو  اإن وجدت باقرتاح مر�شحني م�شتقلني  ج - تكليف جلنة الرت�شيحات واملكافاآت 
غري م�شتقلني لع�شوية جمل�ص االإدارة.

اإىل امل�شت�شار القانوين لل�شركة  ويتـــم ت�شليم قائمة املرت�شحيــن لع�شوية جملــ�ص االإدارة 
7 �شبعة اأيام على االأقل من موعد انعقاد اجلمعية العامة. قبل 

ــاد  29  ا

يتوىل امل�شت�شار القانوين لل�شركة التاأكد من ا�شتيفاء املرت�شحني لع�شوية جمل�ص االإدارة 
 )3 خالل  بذلك  ال�شركة  وموافاة  املبادئ  هذه  فـي  عليها  املن�شو�ص  واملعايري  لل�شروط 

ثالثة اأيام من تاري ا�شتالمه قائمة املرت�شحني.

ــاد  30  ا

كنه من اتخاذ القرارات  ا  الراأي  اأن يكون م�شتقال فـي  امل�شتقل  ي�شرتط فـي الع�شو 
التي تخدم اأغرا�ص ال�شركة واأال تكون له م�شلحة مع ال�شركة اأو اأي من ال�شركات ال�شقيقة 

اأو ال�شركات التابعة لها.

ــاد  31  ا

تنتفـي �شفة اال�شتقاللية عن الع�شو عند حتقق اأي من احلاالت  االآتية
املجال�ص  من  اأي  فـي  معينا  اأو  منتخبا  ع�شوا  اأو  حكومية  يفة  و ي�شغل  كان  اإذا   - اأ 

التمثيلية اأو كان يعمل فـي اأي من ال�شركات التي متتلك احلكومة فيها ح�ش�شا.
اأ مدة تقل  ب - اإذا انق�شى على ترك خدمته فـي اأي من اجلهات امل�شار اإليها فـي البند 

12 اثني ع�شر �شهرا. عن 
10 ع�شرة فـي املائة اأو اأكرث من اأ�شهم ال�شركة اأو اأي من  ج - اإذا كان مالكا ملا ن�شبته 

ال�شركات التابعة لها اأو ال�شركات ال�شقيقة.
10 ع�شرة فـي املائة اأو اأكرث من  لك ما ن�شبته  ثال ل�شخ�ص اعتباري  د - اإذا كان 

اأ�شهم ال�شركة اأو اأي من ال�شركات التابعة لها اأو ال�شركات ال�شقيقة.
هـ - اإذا كان تربطه �شلة قرابة من الدرجة االأوىل مع اأي من اأع�شاء جمل�ص االإدارة 

فـي ال�شركة اأو اأي من ال�شركات التابعة لها اأو ال�شركات ال�شقيقة.
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فـي االإدارة الرئي�شني  و - اإذا كان تربطه �شلة قرابة من الدرجة االأوىل مع اأي من مو

فـي ال�شركة اأو اأي من ال�شركات التابعة لها اأو ال�شركات ال�شقيقة.

ز - اإذا كان ع�شو جمل�ص اإدارة فـي اأي من ال�شركات التابعة اأو اأي من ال�شركات ال�شقيقة 

لل�شركة املر�شح لع�شوية جمل�ص اإدارتها.

ح - اإذا كان يعمل خالل العامني ال�شابقني لرت�شحه لدى اأي من االأطراف املتعاقدة مع 

ا فـي ذلك مراقبو احل�شابات اخلارجيون وكبار املوردين واجلمعيات  ال�شركة 

25 خم�ص وع�شرين فـي املائة من امليزانية  االأهلية التي تلق دعما يزيد على 

. ال�شنوية لهذه اجلمعيات

ط - اإذا كان يعمل خالل العامني ال�شابقني لرت�شحه لدى اأي من ال�شركات التابعة لها 

اأو ال�شركات ال�شقيقة.

10 ع�شرة فـي املائة من اأ�شهم اأي من االأطراف امل�شار  ي - اإذا كان مالكا ملا ن�شبته 

اإليها فـي هذه املادة خالل العامني ال�شابقني لرت�شحه.

ــاد  32  ا

يجب على الع�شو امل�شتقل اإبال ال�شركة فور فقدانه �شفة اال�شتقاللية ويعترب اأي قرار 

يكن  مل  ما  ملغى  اال�شتقاللية  ل�شفة  فاقد  وهو  عليه  الت�شوي  اأو  اتخاذه  فـي  �شارك 

احت�شاب �شوته غري موثر فـي اتخاذ القرار وعلى جمل�ص االإدارة �شمان ا�شتمرار التزام 

ال�شركة بن�شبة االأع�شاء امل�شتقلني فـي ع�شوية املجل�ص كما يجب على الع�شو امل�شتقل فـي 

نهاية كل �شنة مالية موافاة ال�شركة باأي تطورات توثر على ا�شتقالليته.

ــاد  33  ا

على جمل�ص االإدارة فـي �شبيل �شمان جودة اأداء اأع�شائه القيام باالآتي

املهني  ال�شلوك  عايري  والتزامهم  عملهم  ملهام  االأع�شاء  اأداء  ملتابعة  اآلية  و�شع   - اأ 

واالن�شباط فـي ح�شور اجتماعات املجل�ص وو�شع االإجراءات الواجبة االتباع 

مل�شاءلتهم عند تق�شريهم.

بذلك  يكلف  اأن  وله  االإدارة  لع�شوية جمل�ص  توافرها  املطلوب  املهارات  - حتديد  ب 

اإن وجدت ورفع التو�شيات اإىل اجلمعية العامة.  جلنة الرت�شيحات واملكافاآت 
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ــاد  34  ا

واملوهالت  ذوي اخلربات  ال�شركة من  ل�شر  اأمينا  دورة  كل  بدء  االإدارة عند  يعني جمل�ص 

فـي جمال القانون اأو املحا�شبة اأو التدقيق اأو اإدارة االأعمال اأو اأمانة �شر ال�شركات على اأن 

3-5 ثال اإىل  تتوافر لديه خربة عملية فـي جمال االإدارة ملدة منا�شبة ترتاوح ما بني 

خم�ص �شنوات على االأقل. 

ــاد  35  ا

يخت�ص اأمني �شر ال�شركة باالآتي

اأ - متابعة التزام ال�شركة باأحكام هذه املبادئ والنظم والقوانني النافذة بال�شلطنة 

وال�شوابط التي ت�شدرها اجلهات الرقابية والتنظيمية املخت�شة.

ب - معاونة رئي�ص جمل�ص االإدارة فـي �شبط اأعمال جمل�ص االإدارة وتنظيم اجتماعاته 

وتوثيق مداوالته وقراراته.

ج - االحتفا بالوثائق الر�شمية لل�شركة وتقاريرها وبياناتها والن�ش االأ�شلية من 

حما�شر اجتماعات جمل�ص االإدارة املوقعة واأي وثائق اأخرى يطلب جمل�ص االإدارة 

اإيداعها لدى اأمانة �شر ال�شركة.

ــاد  36  ا

يراعى بالن�شبة الجتماعات جمل�ص اإدارة ال�شركة االآتي

4 اأربعة اجتماعات على االأقل فـي ال�شنة. اأ - اأن يعقد 

120 مائة وع�شرين يوما كحد اأق�شى.  ب - اأال تتجاوز املدة بني اأي اجتماعني 

موعد  قبل  املجل�ص  اأع�شاء  جميع  اإىل  الدوري  االجتماع  اأعمال  جدول  اإر�شال   - ج 

7 �شبعة اأيام عمل. دة ال تقل عن  االجتماع 

قبل  االأع�شاء  جميع  اإىل  والطارئة  امل�شتعجلة  االجتماعات  اأعمال  جدول  اإر�شال   - د 

جمل�ص  رئي�ص  يقرر  مل  ما  عمل  اأيام  ثالثة   3 بـ  االأقل  على  االجتماع  موعد 

24 اأربع وع�شرين �شاعة. االإدارة عقد االجتماع خالل 
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ــاد  37  ا

يجوز ملجل�ص االإدارة اأن يعقد اجتماعاته عن طريق و�شائل االت�شال احلديثة اأو اأن يوافق 

على م�شاركة اأي من االأع�شاء فـي مداوالت االجتماع عن طريق هذه الو�شائل وعلى جمل�ص 

االإدارة و�شع �شوابط ا�شتخدام و�شائل االت�شال احلديثة فـي عقد االجتماعات وم�شاركة 

اأع�شاء  و�شماع جميع  روية  على  ال�شر  اأمني  قدرة  �شريطة �شمان  االأع�شاء عن طريقها 

جمل�ص االإدارة.

ــاد  38  ا

فيما عدا اعتماد البيانات املالية املدققة يجوز ملجل�ص االإدارة اأن يعتمد قراراته بالتمرير 

القرارات  هذه  مترير  مبا�شرة  يلي  الذي  االجتماع  اأعمال  جدول  فـي  اإدراجها  �شريطة 

للم�شادقة عليها وعلى جمل�ص االإدارة و�شع �شروط و�شوابط مترير قراراته وذلك دون 

االإخالل ب�شرطي االأغلبية وتفادي ت�شارب امل�شالح.

سابـ سـ ال  ال
ـ يا سال إدار و لـ ا سـات  سا  ا

ــاد  39  ا

يتوىل جمل�ص االإدارة ب�شفة خا�شة االآتي

اإطار  فـي  للتنفيذ  قابلة  اأداء  لل�شركة وو�شع مو�شرات  امل�شتقبلية  الروية  اأ - حتديد 

زمني معقول وحتديثها دوريا.

ب - و�شع االأطر واملوجهات اال�شرتاتيجية حلماية م�شالح احلكومة وحقوق امل�شاهمني 

االآخرين وتنمية ال�شركة وا�شتدامتها وزيادة اأرباحها.

ج - اعتماد ال�شيا�شات التجارية واملالية املرتبطة باأداء اأعمال ال�شركة وحتقيق اأغرا�شها 

ومراجعتها دوريا.

من  وحتديثها  ومراجعتها  ال�شركة  ا�شرتاتيجية  لتنفيذ  الالزمة  اخلطط  و�شع   - د 

فرتة الأخرى.

هـ - اعتماد اللوائح واالأنظمة الداخلية املتعلقة بت�شريف اأعمال ال�شركة.
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ومتابعة  ال�شركة  حوكمة  وتقرير  الدورية  البيانات  عن  االإف�شاح  �شيا�شة  اعتماد   - و 

تطبيقها.

ز - حتديــد اخت�شا�شـــات و�شالحــيات االإدارة التنفيذيـــة واعتمــاد �شيا�شــة تفويــ�ص 

وتنفيذ االأعمال املنوطة بها.

اأهداف  ا يحقق  اأداء االإدارة التنفيذية والتاأكد من ح�شن �شري العمل  ح - مراقبة 

ال�شركة وال يتعار�ص مع القوانني واالأنظمة املعمول بها.

ط - مراجعــة �شفقـــات وتعامــالت االأطــراف ذات العالقة واعتمادها.

كنها من  ا  ي - التاأكـــد من فعاليــــة النظــم وال�شيا�شــات املعمــول بها فـي ال�شركة 

حتقيق اأهدافها.

ومن فـي حكمه وكل تنفيذي يتبعه ورئي�ص وحدة  ك - تعيني الرئي�ص التنفيذي 

اإن وجد وحتديد حقوقهم واخت�شا�شاتهم. التدقيق الداخلي اأو �شابط االلتزام 

ك  ل - قيا�ص اأداء اللجان املتخ�ش�شة و�شاغلي املنا�شب التنفيذية امل�شار اإليها فـي البند 

ب�شكل �شنوي على االأقل.

 م - اعتماد البيانات املالية الربعية وال�شنوية املتعلقة باأن�شطة ال�شركة.

 ن - اعتماد �شيا�شة االإبال عن التجاوزات.

�ص - اعتمــاد ال�شيا�شــات املتعلقـــة ب�شريــة معلومــات ال�شركة وعدم اإف�شائها وذلك عند 

العمل مع �شركات مناف�شة. 

ــاد  40  ا

يجب على جمل�ص االإدارة التاأكد من قيام االإدارة التنفيذية بو�شع �شوابط داخلية ونظام 

حمكم الإدارة املخاطر للحفا على م�شالح احلكومة وبقية امل�شاهمني االآخرين واأ�شول 

ال�شركة.

كمــا يجب عليــه التحقق من فاعليــة اأنظمـــة الرقابــة الداخلية فـي جميع اأق�شام ال�شركـــة 

وكفايتها  واملخاطر  االأزمات  واإدارة  بها  املرتبطة  والعمليات  املالية  االإدارة  ذلك  فـي  ا 

وت�شمني ذلك فـي التقرير ال�شنوي للحوكمة.
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ــاد  41  ا

90 ت�شعني يوم عمل من ت�شكيل جمل�ص  يقوم رئي�ص جمل�ص االإدارة خالل مدة ال تتجاوز 
االإدارة بو�شع نظام لتعريف اأع�شاء جمل�ص االإدارة اجلدد بعمل ال�شركة ال �شيما اجلوانب 
ال�شركة فـي جماالت احلوكمة  االأمر على نفقة  اإذا ما لزم  املالية والقانونية وتدريبهم 

و�شبط التحايل واملهارات الواجب توافرها فـي اأع�شاء جمل�ص االإدارة.

ــاد  42  ا

يتوىل جمل�ص االإدارة اعتماد ال�شيا�شات املتعلقة بتفوي�ص ال�شلطات اإىل االإدارة التنفيذية 
املتعلقة  ائف  الو تلف  التفوي�شات  هذه  ت�شمل  اأن  ويجب  دوري  ب�شكل  وحتديثها 
لت�شغيل  ال�شرورية  ائف  الو من  وغريها  فني  املو و�شوون  واالإدارية  املالية  بال�شوون 

ال�شركة واإدارتها بكفاءة.

ــاد  43  ا

ال يجوز الأي من اأع�شاء جمل�ص االإدارة االإدالء باأي ت�شريحات اأو بيانات اأو معلومات دون 
اإذن كتابي م�شبق من جمل�ص االإدارة اأو رئي�شه وعلى جمل�ص االإدارة حتديد متحد ر�شمي 

واحد اأو اأكرث با�شم ال�شركة.

ــاد  44  ا

يجوز ملجل�ص االإدارة ت�شكيل جلان متخ�ش�شة من بني اأع�شائه تعينه على اأداء مهامه على 
ويجوز  واملكافاآت  الرت�شيحات  وجلنة  املخاطر  واإدارة  التدقيق  جلنة  بينها  من  يكون  اأن 
راأى  اإن  للتدقيق  واأخرى  املخاطر  الإدارة  اإحداهما  م�شتقلتني  جلنتني  ت�شكيل  للمجل�ص 

�شرورة لذلك.
اأحكام  واأي  اأع�شائها ونظام ومدة عملها  اأ�شماء  اللجنة  ت�شكيل  يت�شمن قرار  اأن  ويجب 

اأخرى ذات �شلة.

ــاد  45  ا

يحظر اجلمع بني رئا�شة اأي من اللجان التي ي�شكلها جمل�ص االإدارة كما ال يجوز اجلمع 
بني رئا�شة جلنة التدقيق واإدارة املخاطر ورئا�شة جمل�ص االإدارة ما مل تف�شل جلنة اإدارة 

املخاطر عن جلنة التدقيق.
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ــاد  46  ا

يجب عند ت�شكيل جلنة التدقيق واإدارة املخاطر مراعاة االآتي
3 ثالثة اأع�شاء واأن يكون اأغلبهم من االأع�شاء  اأ - اأال يقل عدد اأع�شاء اللجنة عن 

امل�شتقلني.
على االأقل من اأع�شاء اللجنة. ب - اأن تتوافر خربة مالية وحما�شبية لدى واحد 

ج - اأن يكون رئي�ص اللجنة من بني االأع�شاء امل�شتقلني. 

ــاد  47  ا

تتوىل جلنة التدقيق واإدارة املخاطر معاونة جمل�ص االإدارة فـي االآتي
اأ - التحقق من مدى قدرة االإدارة التنفيذية فـي تنفيذ ال�شوابط واملوجهات الت�شغيلية 

التي حددها لها جمل�ص االإدارة.
ب - قيا�ص ومتابعة مدى مالءمة اأنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.

ج - اإيجاد �شيا�شات حتاف على اأ�شول ال�شركة وموجوداتها الب�شرية واملادية والفكرية.

ــاد  48  ا

تعقد جلنة التدقيق واإدارة املخاطر اجتماعاتها بح�شور اأغلبية اأع�شائها امل�شتقلني وتختار 
امل�شتقلني ويجوز  االأع�شاء  يكون من  اأن  اللجنة على  رئي�ص  لها  اجتماع  اأول  فـي  اللجنة 

ملجل�ص االإدارة ت�شمية رئي�ص اللجنة فـي قرار ت�شكيلها.

ــاد  49  ا

متار�ص جلنة التدقيق واإدارة املخاطر ب�شفة خا�شة االخت�شا�شات االآتية
اأ -  االإ�شراف على اأعمال التدقيق الداخلي فـي ال�شركة ودرا�شة نظام الرقابة الداخلية 
ومراجعته وتقد تقرير مكتوب اإىل جمل�ص االإدارة عن تو�شياتها ب�شاأنه ب�شكل 

�شنوي ومتابعة تنفيذ االإجراءات الت�شحيحية للمالحظات الواردة فيه.
ب - التاأكد من مدى مالءمة اأنظمة الرقابة الداخلية بال�شركة وكفايتها �شواء من 
خالل  االعتماد على التقارير الدورية للمدققني الداخليني ومراقبي احل�شابات 

اخلارجيني اأو اال�شتعانة بجهات ا�شت�شارية متخ�ش�شة فـي هذا املجال.
ج -  التو�شية بتعيني مراقبي احل�شابات اخلارجيني واإنهاء عقودهم وحتديد اأتعابهم 

ويراعى عند التو�شية بالتعيني التاأكد من ا�شتقالليتهم.
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د - مراجعة خطة عمل مكاتب مراقبي احل�شابات ونتائج عملية التدقيق والتاأكد من 

منح مراقب احل�شابات حق االطالع الكامل على جميع امل�شتندات الالزمة لتنفيذ 

مهامه.

هـ - التاأكد من وجود اإجراءات كافية ملنع اأو اكت�شاف اأي حالة احتيال اأو تزوير مايل 

و�شمان االلتزام باملبادئ املحا�شبية وفقا للمعايري املحا�شبية الدولية التي تظهر 

املركز املايل احلقيقي لل�شركة.

ملجل�ص  والتو�شية  الراأي  واإبداء  ال�شركة  فـي  املتبعة  املحا�شبية  ال�شيا�شات  درا�شة   - و 

االإدارة فـي �شاأنها.

ز - مراجعة القوائم املالية لل�شركة اإذا مل تتم مراجعتها من املدقق اخلارجي لل�شركة 

م�شودة  على  اخلارجيني  احل�شابات  مراقبي  حتفظات  ومراجعة  اإ�شدارها  قبل 

املن�شو�ص  االإف�شاح  تطلبات  االلتزام  من  والتاأكد  وجدت  اإن  املالية  القوائم 

عليها فـي هذه املبادئ. 

احل�شابات  مراقبي  من  وكل  ال�شركة  اإدارة  جمل�ص  بني  ات�شال  كقناة  العمل   - ح 

اخلارجيني واملدقق الداخلي. 

ذات  االأطراف  ال�شركة مع  بها  تقوم  اأن  املقرتح  والتعامالت  ال�شفقات  - مراجعة  ط 

العالقة وتقد التو�شيات املنا�شبة ب�شاأنها اإىل جمل�ص االإدارة.

ي - و�شع خطة الإدارة املخاطر واعتمادها من قبل جمل�ص االإدارة ومتابعة تنفيذها 

ال�شركة ومدى  التي قد تتعر�ص لها  الرئي�شة  املخاطر  اأن تت�شمن اخلطة  على 

ومتابعتها  وقيا�شها  املخاطر  هذه  على  التعرف  واآليات  ح�شولها  احتمالية 

خا�شة اجلديد منها واالإبال عنها و�شبل التقليل  والك�شف الدوري عن املخاطر 

كنا. من اآثار املخاطر اإن مل يكن تفاديها 

ك - مراجعة �شيا�شات ال�شركة املتعلقة باإدارة املخاطر ب�شكل دوري اأخذا بعني االعتبار 

اأعمال ال�شركة ومتغريات ال�شوق والتوجهات اال�شتثمارية والتو�شعية لل�شركة.

ل - تقد تقارير حتليلية دورية اأو ح�شب توجيه جمل�ص االإدارة عن و�شع املخاطر 

واإدارتها فـي ال�شركة.

التدقيق  املالية والعينية لرئي�ص واأع�شاء وحدة  م - اقرتاح االأجور واملكافاآت واملزايا 

الداخلي.
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ــاد  50  ا

وحدة  ورئي�ص  لل�شركة  املايل  املدير  من  تطلب  اأن  املخاطر  واإدارة  التدقيق  للجنة  يجوز 

التدقيق الداخلي ح�شور اجتماعاتها للح�شول على مزيد من االإي�شاحات ويجوز للجنة 

اال�شتعانة باأي �شخ�ص من ذوي اخلربة والكفاءة اإذا ما دع احلاجة لذلك.

ــاد  51  ا

على جلنة التدقيق واإدارة املخاطر اأن ت�شتمع اإىل اآراء مراقبي احل�شابات اخلارجيني قبل 

رفع تقرير احل�شابات اإىل جمل�ص االإدارة التخاذ قراره ب�شاأنه.

راقبي احل�شابات اخلارجيني واملدققني الداخليني - كال على  كما يجب عليها اأن جتتمع 

حدة - بدون ح�شور االإدارة التنفيذية لل�شركة مرة واحدة على االأقل كل عام لال�شتماع 

اإىل اآرائهم ومقرتحاتهم والت�شاور حيال رفع م�شتوى حوكمة ال�شركة والتزامها.

ــاد  52  ا

3 ثالثة  يجب عند ت�شكيل جلنة الرت�شيحات واملكافاآت مراعاة اأال يقل عدد اأع�شائها عن 

اأع�شاء وللجنة اأن تختار رئي�شا لها فـي اأول اجتماع تعقده ويجوز للمجل�ص ت�شمية رئي�ص 

2 اجتماعني فـي ال�شنة. اللجنة فـي قرار ت�شكيلها ويجب اأال تقل اجتماعات اللجنة عن 

ــاد  53  ا

متار�ص جلنة الرت�شيحات واملكافاآت ب�شفة خا�شة االخت�شا�شات االآتية

اأ - تقد امل�شورة للجمعية العامة حيال تر�شيح اأع�شاء اأكفاء ملجل�ص االإدارة يتمتعون 

باملهارات واخلربات املطلوبة.

فـي االإدارة  ب - م�شاعدة جمل�ص االإدارة فـي اختيار الكفاءات املنا�شبة وال�شرورية ملو

الرئي�شني. 

جل�ص االإدارة اأو على االأقل رئي�ص جمل�ص االإدارة  ج - تقد خطة التعاقب اخلا�شة 

الرئي�شني لالعتماد من قبل جمل�ص  االإدارة  فـي  و التعاقب اخلا�شة  وخطة 

االإدارة.
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ا فـي ذلك رئي�ص  يفـي لدور ع�شو جمل�ص االإدارة وم�شوولياته  د - اإعداد و�شف و

هامهم واأدوارهم وقيا�ص اأدائهم. ا ي�شهل القيام  جمل�ص االإدارة 

هـ - تر�شيــح اأ�شخــا�ص موهلــني لع�شويــة جملــ�ص االإدارة عند �شغــور مركــز اأحدهــم 

وتر�شيح اأ�شخا�ص موهلني لتويل املنا�شب التنفيذية بال�شركة.

فـي االإدارة الرئي�شني  نح املكافاآت والبدالت واحلوافز ملو و - اإعداد ال�شيا�شة املتعلقة 

راعاة اأو�شاع ال�شوق واأداء ال�شركة. ومراجعتها ب�شكل دوري 

ــاد  54  ا

يجب على جلنة الرت�شيحات واملكافاآت احل�شول على موافقة جمل�ص االإدارة عند اال�شتعانة 

اأداء مهامها مع مراعاة جتنب  �شبيل  فـي  ا�شت�شارات  اأي  للح�شول على  اأخرى  باأي جهة 

ت�شارب امل�شالح.

ام س ال  ال
إدار ل ا سا  لة اأع سا م

ــاد  55  ا

ع�شويتهم  اأثناء  فـي  وقراراتهم  ت�شرفاتهم  عن  م�شاءلني  االإدارة  جمل�ص  اأع�شاء  يكون 

الت�شامنية  اأو  الفردية  ب�شفتهم  االإدارة  اأع�شاء جمل�ص  وعلى جميع  االإدارة  فـي جمل�ص 

و�شوعية  التعامل مع ما يعر�ص عليهم  فـي  ال�شخ�ص احلري�ص  اأن يت�شرفوا ت�شرف 

وعقالنية وتوقعية.

ــاد  56  ا

يجب اأن تتنا�شب م�شووليات اأع�شاء جمل�ص االإدارة مع املكافاآت املقررة لهم �شريطة اأال تتجاوز 

�شركات  ب�شاأن  املطبقة  واملبادئ  االأحكام  هذه  فـي  عليها  املن�شو�ص  احلدود  املكافاآت  تلك 

امل�شاهمة العامة.

ــاد  57  ا

ة معايري قيا�ص  اأداء فـي كل دورة على االأقل وحتدد الهي يخ�شع جمل�ص االإدارة لقيا�ص 

اأداء جمل�ص االإدارة وحما�شبة اأع�شائه.
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ا�سـ سـ ال  ال
إدار لـ ا سـا  أع نـ  سلـو ا ـا ال مي

ــاد  58  ا
العمل  واأخالقيات  املهني  ال�شلوك  بادئ  االلتزام  االإدارة  جمل�ص  اأع�شاء  على  يجب 

واملتمثلة فـي االآتي 
وامل�شتجدات  بالتطورات  واالإملام  واجباتهم  الأداء  الكافية  املعرفة  وامتالك  املهنية   - اأ 
املتعلقة باأن�شطة ال�شركة وا�شتيعاب املهام التي تقوم بها ال�شركة واإدراك جوانبها 

املبا�شرة وغري املبا�شرة.
ب - احليطة واحلذر وبذل العناية الالزمة فـي اأداء مهامهم وحت�شني اإدارة ال�شركة 

وامل�شاركة فـي جميع اجتماعات جمل�ص االإدارة ما مل يكن هناك مانع.
ار�شة االإجراءات التي  ج - النزاهة واال�شتقامة واال�شتقاللية فـي اتخاذ القرارات  و
ا يكفل اقتناعه ب�شالمة قرارات جمل�ص االإدارة على اأن يعمل  من  يراها معقولة 
اأجل م�شلحة ال�شركة وامل�شاهمني ب�شكل عام ولي�ص م�شلحة اجلهة التي ر�شحته 

فقط اأو تلك التي يعمل بها.
بال�شركة  املرتبطة  االأعمال  بال�شفافية فـي كل  امل�شالح والتحلي  د - جتنب ت�شارب 

وذلك على النحو االآتي
1 - االإف�شاح ملجل�ص االإدارة عن اأي م�شالح �شخ�شية تتعلق بالتعاقدات التي تقوم 

بها ال�شركة �شواء كان ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة.
2 - االحتفا ب�شرية كل املعلومات التي يح�شل عليها ب�شفته ع�شوا فـي جمل�ص 
ا يخدم م�شاحله ال�شخ�شية.  االإدارة وعدم ا�شتخدامها ب�شورة غري �شليمة و
3 - عدم اال�شتفادة ب�شورة غري مالئمة من ع�شويته فـي جمل�ص االإدارة لتحقيق 
مكا�شب مبا�شرة اأو غري مبا�شرة اأو مزايا �شخ�شية له اأو الأي �شخ�ص ذي عالقة 

اأو اأحد اأقاربه من الدرجة االأوىل. 
4 - االمتــناع عن امل�شاركــة فـي النــقا�ص والت�شويــ على املو�شـــوع حمــل الت�شارب 
ما مل تكن اخلربة املتوفرة فـي الع�شو �شرورية الإ�شدار القرار من قبل جمل�ص 

االإدارة. 
5 - اال�شتقالة من ع�شوية جمل�ص االإدارة فـي حال ا�شتمرار الت�شارب اجلوهري 

بني امل�شالح ال�شخ�شية للع�شو وم�شالح ال�شركة.
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جمل�ص  ع�شو  على  ويجب  ال�شركة  تطبقها  التي  والقوانني  باالأنظمة  االلتزام   - هـ 
االإدارة فـي حالة ال�شرورة اأو للتثب من اأمر ما احل�شول على ا�شت�شارة قانونية 
اأو مالية اأو اأي ا�شت�شارة مهنية اأخرى عن �شوون ال�شركة اأو فيما يتعلق بواجباته 
جتنب  اال�شت�شارة  على  احل�شول  عند  يراعى  اأن  على  ال�شركة  نفقة  على  وذلك 

ت�شارب امل�شالح اأو ال�شك فـي مو�شوعيتها.
يفها  و - الو�شول اإىل املعلومات الكاملة والكافية عن اأعمال ال�شركة ب�شكل دوري وتو
املعلومات الأع�شاء املجل�ص  اإتاحة تلك  ال�شركة ويجب  اأهداف  ا يخدم حتقيق 
قبل وق كاف للب فـي امل�شائل املطروحة من قبلهم واإال كان لهم االمتناع عن 
اإىل  تاأجيله  يتم  واأ�شبابه فـي حم�شر االجتماع ما مل  الت�شوي وقيد االمتناع 

حني توافر املعلومات املطلوبة.

ــاد  59  ا

و�شمان  ون�شرها  العمل  واأخالقيات  املهني  ال�شلوك  ميثاق  اعتماد  االإدارة  جمل�ص  يتوىل 
ومتابعة  عليها  ال�شركة  فـي  العاملني  وجميع  التنفيذية  واالإدارة  املجل�ص  اأع�شاء  اإطالع 

التزامهم بتطبيقها.

سر ا س ال  ال
ية ي ن إدار ال ا

ــاد  60  ا

تقوم االإدارة التنفيذية بالتن�شيق مع جمل�ص االإدارة بو�شع لوائح واأنظمة داخلية لت�شريف 
ا فيها معايري قيا�ص اأداء  اأعمال ال�شركة واالتفاق على معايري ومو�شرات اأداء ال�شركة 

االإدارة التنفيذية.

ــاد  61  ا

تتوىل االإدارة التنفيذية ب�شفة خا�شة االآتي
وال�شيا�شات  للوائح  وفقا  واإخال�ص  كفاية  بكل  لل�شركة  اليومية  االأعمال  ت�شيري   - اأ 

واالإجراءات املعتمدة من قبل جمل�ص االإدارة. 

فـي  املعتمدة  الداخلية  اللوائح  بح�شب  وذلك  ال�شركة  فـي  مو من  اأي  تعيني   - ب 

ال�شركة.
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ج - تنفيذ اأغرا�ص ال�شركة املن�شو�ص عليها فـي النظام االأ�شا�شي.

د - اإطالع جمل�ص االإدارة باملخاطر وال�شعوبات التي تواجه ال�شركة ح�شب ال�شيا�شات 
واالإجراءات املعتمدة. 

وتنمية  االآخرين  امل�شاهمني  وحقوق  املبا�شرة  احلكومية  اجلهة  م�شالح  حماية   - هـ 
ال�شركة وزيادة اأرباحها.

ــاد  62  ا

متار�ص االإدارة التنفيذية م�شوولياتها و�شالحياتها وفق هيكل تنظيمي معتمد من جمل�ص 
االإدارة وتكون االإدارة التنفيذية م�شوولة اأمام جمل�ص االإدارة عن جميع ت�شرفاتها.

ــاد  63  ا

يجب اأن يكون هيكل االأجور واحلوافز لل�شركة جاذبا لكفاءات ب�شرية متميزة واأن ي�شهم 
فـي احلفا على الكفاءات املوجودة فـي ال�شركة على اأن تكون م�شتويات االأجور واحلوافز 

متنا�شبة مع �شوق العمل فـي ال�شلطنة.

ــاد  64  ا

اإبرام ال�شفقات املالية والتجارية التي يكون الأي منهم  يجب على االإدارة التنفيذية قبل 
اأو الأي من اأقاربهم حتى الدرجة االأوىل م�شالح �شخ�شية احل�شول على موافقة جمل�ص 

االإدارة قبل اإبرام تلك ال�شفقات.

ــاد  65  ا

عليها  اطلعوا  معلومات  اأو  بيانات  اأي  �شرية  اإف�شاء  التنفيذية  االإدارة  اأع�شاء  على  يحظر 
بحكم عملهم.

ـاد ع�سـر سـ ا  ال
ريـ ميـ ا سا امـ مـ ا ــ ال سـاوا  ا

ــاد  66  ا
التمتع  و�شبل  االآخرين  امل�شاهمني  حقوق  على  لل�شركة  االأ�شا�شي  النظام  ين�ص  اأن  يجب 
بها وحمايتها وعدم التدخل فيها ومتكينهم من احل�شول على املعلومات التي تي�شر لهم 

ار�شة حقوقهم وو�شع اآلية الإبداء مرئياتهم فيما يخ�ص اأعمال ال�شركة.
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ــاد  67  ا

اأو للقطاع اخلا�ص مراعاة حقوق  ال�شركة للجمهور  اأ�شهم  يجب فـي حال طرح جزء من 

ا يكفل ذلك. امل�شاهمني اجلدد وتعديل النظام االأ�شا�شي لل�شركة 

ــاد  68  ا

فـي  االآخرين  للم�شاهمني  املالية  والتقارير  املعلومات  جميع  تقد  ال�شركة  على  يجب 

مواعيدها الدورية وب�شفة منتظمة.

انـ ع�سـر سـ ال  ال
ة سل ات ا را  أ القة وا ات ال را  أ امالت ا يم  ن

ــاد  69  ا
يجب على ال�شركة االإف�شاح للجهة احلكومية املبا�شرة اأو اجلهات احلكومية ذات العالقة 

اأن  من  التاأكد  ال�شركة  على  يجب  كما  العالقة  ذات  االأطراف  مع  التعامالت  جميع  عن 

للتح�شيل  وقابلة  �شليمة  اأ�ش�ص  على  قائمة  العالقة  ذات  االأطراف  مع  املالية  التعامالت 

قانونا.

ــاد  70  ا

تتوىل جلنة التدقيق واإدارة املخاطر مراجعة جميع التعامالت االعتيادية وغري االعتيادية 

مع االأطراف ذات العالقة ورفع التو�شية ب�شاأنها اإىل جمل�ص االإدارة.

ــاد  71  ا

يجب اأن تكون اإف�شاحات التعامالت مع االأطراف ذات العالقة وفقا ملعايري التقارير املالية 

التعامالت مع  باالإف�شاحات عن  املتعلق  الدويل  املحا�شبة  وب�شفة خا�شة معيار  الدولية 

االأطراف ذات العالقة.

ــاد  72  ا

ذات  االأطراف  مع  بالتعامل  تتعلق  وحمددة  وا�شحة  �شيا�شات  و�شع  ال�شركة  على  يجب 

امل�شلحة واإ�شراكهم فـي حتديد االأهداف اال�شرتاتيجية لل�شركة.
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ــاد  73  ا

يجب على ال�شركة االإف�شاح عن اأي حقوق اأو منافع متنح لالأطراف ذات العالقة اأو ذات 

امل�شلحة وتوثر على �شالمة اتخاذ القرارات فـي ال�شركة.

الـ ع�سـر  سـ ال  ال
ــة ماعيـة لل�سر سووليـة ا ا

ــاد  74  ا

بحيث  االجتماعية  امل�شوولية  تطلبات  املتعلقة  ال�شركة  �شيا�شة  االإدارة  جمل�ص  يعتمد 

راعاة عدم القيام  تت�شق مع اأف�شل املمار�شات العاملية وال�شيا�شات والتوجهات احلكومية و

باالأعمال ذاتها التي تقوم بها غريها من ال�شركات فـي اإطار م�شووليتها االجتماعية.

ــاد  75  ا

�شووليتها االجتماعية اأن تن�شئ مو�ش�شة م�شتقلة بالتعاون  يجوز لل�شركة فـي اإطار قيامها 

مع ال�شركات املثيلة اأو ال�شركات ال�شقيقة اأو ال�شركات التابعة.

ــاد  76  ا

تقوم االإدارة التنفيذية لل�شركة بو�شع ا�شرتاتيجية اأو خطة �شنوية لتنفيذ �شيا�شة ال�شركة 

تطلبات امل�شوولية االجتماعية على اأن تت�شمن اال�شرتاتيجية اأو اخلطة كحد  املتعلقة 

اأدنى االآتي

اأ - املوازنة املخ�ش�شة. 

ب - و�شائل الدعم وامل�شاركة املتاحة. 

ج - القيم واملبادئ التي ت�شعى ال�شركة اإىل بثها من خالل االأن�شطة التي تقوم بها اأو 

تدعمها. 

د - ال�شرائح املجتمعية اأو املجاالت االجتماعية التي ت�شتهدفها ال�شركة.

ــاد  77  ا

اإطار  فـي  بها  قام  التي  االأن�شطة  ال�شنوي  تقريرها  فـي  تبني  اأن  ال�شركة  على  يجب 

م�شووليتها االجتماعية وقيمة املبالغ املنفقة عليها وقيا�ص اأثرها وا�شتدامتها.
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