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  2007لسنة ) ر/32(قرار رئيس مجلس اإلدارة رقم 

  بشأن ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة 

  ومعايير االنضباط المؤسسي
  

  رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع،، 
  

 بشأن هيئة وسـوق اإلمـارات       2000لسنة  ) 4(بعد اإلطالع على أحكام القانون االتحادي رقم        

   والسلع وتعديالته ،،لألوراق المالية

   بشأن الشركات التجارية وتعديالته،،1984لسنة ) 8(وعلى القانون اإلتحادي رقم 

 بـشأن تـشكيل     11/2/2006 الصادر بتاريخ    2006لسنة  ) 10(وعلى المرسوم اإلتحادي رقم     

  مجلس الوزراء ،،،

ة هيئـة    بشأن تـشكيل مجلـس إدار      2006لسنة   ) 194/15( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم      

  األوراق المالية والسلع ،،،

 بشأن النظام الخاص بإدراج األوراق المالية       2000لسنة  ) 12(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم      

  والسلع وتعديالته،،

 بشأن النظام الخاص بعمـل هيئـة األوراق         2000لسنة  ) 13(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم      

  المالية والسلع وتعديالته،،،

 بشأن  النظام الخاص باإلفصاح والـشفافية        2000لسنة  ) 3( إدارة الهيئة رقم     وعلى قرار مجلس  

  وتعديالته،،

 بشأن النظام الخاص بـإدراج الـشركات        2002لسنة   ) 7(وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم       

  األجنبية ،،

  وبعد التشاور والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة،،

   ،،،21/3/2007 في جلسته المنعقدة بتاريخوبناء على موافقة مجلس اإلدارة 
  

  :ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير اإلنضباط المؤسسيقرر اعتماد 
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  ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير اإلنضباط المؤسسي
  

  التعاريف) 1(المادة 

معاني الموضحة قـرين    في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والمصطلحات التالية ال         

  -:كل منها ، ما لم يدل سياق النص خالف ذلك 
  

 بـشأن هيئـة وسـوق       2000لـسنة   ) 4(القانون اإلتحادي رقم    :   ونــــــالقان

 .اإلمارات لألوراق المالية والسلع وتعديالته

  .هيئة األوراق المالية والسلع  :ة ــــــالهيئ

 . إدارة الهيئةمجلس  :س ـــــالمجل

  سوق األوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة  :وقــــــالس

الشركة المساهمة العامة المؤسسة في الدولـة والـشركة التـي             :ة ـــــالشرك

  .أدرجت أوراقها المالية في السوق

  .مجلس إدارة الشركة   : س اإلدارةــمجل

المـدير التنفيـذي   /  التنفيذية للشركة وتشمل المدير العام      اإلدارة   :            اإلدارة

والرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب المخول من قبـل أعـضاء           

 .  مجلس اإلدارة بإدارة الشركة ونوابهم

المدير العام أو المدير التنفيذي أو الـرئيس التنفيـذي للـشركة             :ة ــر الشركـمدي

   .المعينين من قبل مجلس اإلدارة 
 

  عضو مجلس إدارة

 : ل ــــــمستق

أعضاء العضو الذي لم يكن هو أو زوجه  أو أي من أقاربه من              

 في الشركة خالل العامين األخيرين، ولـم يكـن          ة التنفيذي اإلدارة

ألي منهم عالقة نتج عنها تعامالت مالية ذات أهمية مع الشركة           

ها خـالل   أو الشركة األم أو أي من الشركات التابعة أو الحليفة ل          

  .العامين األخيرين

 مـن  أي فـي  اإلدارة مجلس عضو عن االستقاللية صفة وتنتفي

  :التالية على سبيل المثال وليس الحصر الحاالت

 خالل في بالشركة المتصلة األطراف أحد لدى موظفا يكون أن 

 .العامين األخيرين

 تقـديم  أو استـشارية  بأعمـال  تقوم، بشركة إذا كان مرتبطًا 
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 .بها األطراف المرتبطة من أي أو للشركة استشارات

 أو للشركة، الموردين أو العمالء كبار من بأي إذا كان مرتبطًا 

 .بها المرتبطة األطراف من أي

 األطراف من أي أو الشركة مع شخصية خدمات عقود أية لديه 

 .بها إلدارة التنفيذية ا موظفي أو بها المرتبطة

 والتي الربح إلي تهدف ال لتيا المنظمات بإحدى مرتبطًا إذا كان 

 األطـراف  أو أحـد  الشركة من التمويل من راًكبي اًقدر تتلقي

 .بها المرتبطة

 الموظفون يقوم أخري، بشركة تنفيذية وظيفة في يعمل إذا كان 

 .مجلس إدارة كأعضاء فيها بالعمل للشركة التنفيذيون

 موظفـاً  أو مـع،  مرتبطاً ،العامين األخيرين خالل في إذا كان

 أي مع أو للشركة السابقين أو المراجعين الحاليين من أي لدي،

  .بها المرتبطة األطراف من
 

  ســــعضو مجل

  : تنفيـــذي إدارة

العضو الذي يكون متفرغاً إلدارة الـشركة أو يتقاضـى راتبـاً            

  .شهرياً أو سنوياً من الشركة
 

  عضو مجلس إدارة

 :غيـر تنفيــذي 

 متفرغاً إلدارة الشركة أو ال يتقاضى راتباً        العضو الذي ال يكون   

  .شهرياً أو سنوياً من الشركة
 

الشخص أو الجهة التي تعينها الشركة للتحقق من التزام  الشركة             :الــضابط االمتث

والعاملين فيها بأحكام القانون واألنظمة والقـرارات الـصادرة         

انـات  بمقتضاه والسياسات واإلجراءات الداخلية ومراجعـة البي      

المالية الصادرة لإلدارة العليا بالشركة والتي تستخدم في إعـداد          

  .القوائم المالية للشركة

مجموعة الضوابط والمعايير واإلجراءات التي تحقق اإلنـضباط         :ات ـحوكمة الشرك

المؤسسي في إدارة الشركة وفقاً للمعايير واألسـاليب العالميـة 

ـ       ات أعـضاء مجلـس     وذلك من خالل تحديد مسؤوليات وواجب

اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة مع األخذ في اإلعتبار حمايـة          

 .حقوق المساهمين وأصحاب المصالح 
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قواعد ومتطلبات اإلدراج  الـواردة  فـي القـانون واألنظمـة              :د اإلدراج ـقواع

والقرارات الصادرة بمقتـضاه ، واللـوائح الداخليـة الخاصـة           

 .بالسوق

قواعد ومتطلبات اإلفصاح الـواردة فـي القـانون واألنظمـة            :    قواعد اإلفصـاح

 .والقرارات الصادرة بمقتضاه 

العمليات واإلجراءات التي تقوم بها الشركة للتحقق من التزامها          :ي ـالتدقيق الداخل

 .بالقوانين واألنظمة والقرارات واللوائح التي تنظم عملها

 واقعة أو قرار أو معلومة قد تؤثر بـشكل مباشـر            دث أو ح أي :المعلومة الجوهرية 

أو غير مباشر على سعر الورقة المالية أو حجم تداولها أو يكون            

لها تأثير على قرار الشخص في شراء الورقة المالية أو اإلحتفاظ           

 .بها أو بيعها أو التصرف بها

  .واألخواتاألب واألم والزوج والزوجة واألبناء واإلخوة   :اربــــــاألق

كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل المساهمين ، والعـاملين،           :    أصحاب المصالح 

 .والدائنين، والعمالء، والموردين، والمستثمرين المحتملين

  .عليها الشركة التي تتولى مهمة تأسيس شركة أخرى واإلشراف  :    األمالشركـــة

   .لشركة أخرى  ال يقل عن نصف رأسمالهاالشركة المملوكة بما  : ة التابعةــالشرك

  .تتبعها شركة أخرى الشركة التي تتبع نفس المجموعة التي  : ةــالشركة الشقيق

  .وتنسيق مع شركة أخرى الشركة المرتبطة بعقد تعاون  :   ة الحليفةـالشرك

التـي   األسهم عدد يساوي األصوات من عدد مساهم لكل يكون أن :التصويت التراكمي

لعضوية مجلـس   واحد لمرشح بها بالتصويت يقوم بحيث ملكها،ي

علـى أن   المرشـحين  مـن  يختارهم من بين توزيعها أو اإلدارة

ال يتجاوز عدد األصوات التي يمنحها للمرشحين الذين اختارهم         

 .عدد األصوات التي بحوزته بأي حال من األحوال
  

  

  

  

  نطاق تطبيق القرار) 2(المادة 

ا القرار على جميع الشركات المساهمة العامة المؤسـسة فـي الدولـة             تسري أحكام  هذ   

والشركات   التي أدرجت أوراقها المالية في السوق وعلى أعـضاء مجـالس إدارة تلـك         

  .الشركات
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  مجلس  إدارة الشركة) 3(المادة 

 يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ، ويحدد النظام األساسي للـشركة طريقـة تكوينـه       -1

  .عضائه ومدة العضوية فيهوعدد أ
  

 يتم انتخاب أعضاء أول مجلس إدارة للشركة من قبل المؤسـسين ، ويـتم انتخـاب                 -2

أعضاء مجلس اإلدارة الالحقين لمدة محددة من قبل مـساهمي الـشركة ، علـى أن                 

يراعى في تشكيل مجلس اإلدارة التوازن المناسب بين األعـضاء التنفيـذيين وغيـر              

اء المستقلين ، بحيث يكون ثلث األعضاء على األقل من األعـضاء            التنفيذيين واألعض 

المستقلين ، وتكون األغلبية لألعضاء غير التنفيذيين الذين يجب أن يتمتعوا بخبـرات             

ومهارات فنية لما تعود بالمصلحة على الشركة ،  وفي جميع األحوال يتعـين عنـد                

كون العضو قادراً على تخصيص     اختيار األعضاء غير التنفيذيين للشركة مراعاة أن ي       

الوقت واالهتمام الكافيين لعضويته وأال تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح أخرى            

  . له 
  

أو العـضو   /  يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة ومنصب مدير الشركة و           -3

  .المنتدب
  

  ويته يشغل كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة منصبه إلى حين إنتهاء مـدة عـض               -4

  .أو وفاته أو استقالته أو إقالته بموجب قرار من مجلس اإلدارة
  

 إذا شغر منصب أحد األعضاء كان لمجلس اإلدارة أن يعين عـضواً فـي المنـصب                -5

الشاغر على أن يعرض األمر على الجمعية العمومية في أول اجتماع لهـا إلقـرار               

  .كة على غير ذلك تعيينه أو تعيين غيره ما لم ينص النظام األساسي للشر
  

    يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته مرة واحدة كل شهرين على األقل ، بناءاً على دعوة                  -6

خطية من قبل رئيس مجلس اإلدارة ، أو بناءاً على طلب خطي يقدمه ثلثي األعضاء               

على اٌألقل وتوجه الدعوة قبل أسبوع على األقل من الموعد المحدد مشفوعة بجـدول              

ولكل عضو الحق في إضافة أي موضوع يـرى ضـرورة بحثـه فـي               األعمال ،   

  .االجتماع 
  

ال يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحاً إال بحضور أغلبيـة أعـضائه ، وتـصدر                  -7

قرارات مجلس اإلدارة بغالبية أصوات الحاضرين والممثلين ، وفي حالـة تـساوي             

  .األصوات يرجح جانب الرئيس
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في البند السابق ، فإنه يجـوز لمجلـس اإلدارة اسـتثناءاً            مع عدم اإلخالل بما ورد        -8

  :اصدار بعض قراراته بالتمرير مع مراعاة ما يلي

  . أال تتجاوز حاالت إصدار القرارات بالتمرير أربع مرات سنوياً -أ

 موافقة أعضاء مجلس اإلدارة باإلجماع على أن الحالة التي تستدعي إصـدار             -ب

  .القرار بالتمرير حالة طارئة

 تسليم أعضاء مجلس اإلدارة القرار مكتوب خطياً للموافقـة عليـه مـصحوباً           -ج

  .بكافة المستندات والوثائق الالزمة لمراجعته

  يجب الموافقة الخطية باإلجماع على أي من قرارات مجلس اإلدارة الصادرة             -د

بالتمرير مع ضرورة عرضها في االجتماع التالي لمجلس اإلدارة لتـضمينها           

  . اجتماعهبمحضر
  

 تسجل في محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة أو لجانه تفاصيل المسائل التي نظر فيها         -9 

والقرارات التي تم اتخاذها بما في ذلك أية تحفظات لألعضاء أو آراء مخالفة عبروا              

عنها، ويجب موافقة كافة األعضاء على مسودات محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة           

 ترسل نسخ من هذه المحاضر لألعضاء بعد االعتماد لالحتفاظ          قبل اعتمادها، على أن   

  .بها، وتحفظ محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه من قبل مقرر مجلس اإلدارة 
  

 إذا وجد لدى أحد كبار المساهمين  أو عضو مجلس اإلدارة تعارض في المصالح               - 10 

دارة أنهـا مـسألة     في مسألة يجب أن ينظر فيها مجلس اإلدارة، وقرر مجلس اإل          

جوهرية فيجب أن يصدر قراره في حضور جميع األعضاء وال يجوز للعضو ذو             

المصلحة االشتراك في التصويت على القرار، ويجوز في حـاالت اسـتثنائية أن             

تعالج تلك المسائل من خالل لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة تشكل لهذا الغـرض              

  .بموجب قرار يصدر عنه
  

 إدارة الشركة مسؤولية  تطبيق قواعد ومعايير الحوكمة وفقاً ألحكـام             يتحمل مجلس  -11

  .رهذا القرا
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  رئيس مجلس اإلدارة) 4(المادة 

يتولى رئيس مجلس اإلدارة المهام والمسؤوليات التالية وذلك على سبيل المثـال ولـيس              

  -:الحصر
  

ـ             -1 ة القـضايا   ضمان عمل مجلس اإلدارة بفعالية  وقيامه بمسؤولياته  ومناقـشته لكاف

  .الرئيسية والمناسبة في موعدها

 وضع واعتماد جدول أعمال كل اجتماع لمجلس اإلدارة ، مع األخذ بعين االعتبـار               -2

أية مسائل يقترح األعضاء إدراجها  على جدول األعمال، ويجوز لـرئيس مجلـس              

 .اإلدارة أن يعهد بهذه المسؤولية إلى عضو معين أو إلى  مقرر مجلس اإلدارة

ع كافة األعضاء على المشاركة الكاملة والفعالة لضمان تصرف مجلس اإلدارة           تشجي -3

 .وفق أفضل مصالح الشركة

العمل على اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتأمين التواصل الفعال مع المـساهمين ونقـل              -4

 .آرائهم إلى مجلس اإلدارة

، وإيجـاد   تسهيل المساهمة الفعالة ألعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين  خاصـة             -5

  . عالقات بناءة بين األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين
  
  

  

  
  

  

  أعضاء مجلس اإلدارة) 5(المادة 

  تلتزم اإلدارة بإخضاع عضو مجلس اإلدارة المعين حديثاً لجولة تعريفية شاملة لجميع              -1

إدارات وأقسام الشركة وتزويده بكافة المعلومات الالزمة لـضمان فهمـه الـصحيح            

طات الشركة وأعمالها وإدراكه الكامل لمسؤولياته وكل ما يمكنه من القيام بعمله            لنشا

على أكمل وجه بموجب القوانين والتشريعات النافذة والمتطلبات التنظيمية األخـرى           

  . وسياسات الشركة في مجال أعمالها
  

لكافية بـشكل     تلتزم اإلدارة بتزويد مجلس اإلدارة  واللجان المنبثقة عنه بالمعلومات ا            -2

كامل وموثق في الوقت المطلوب لتمكينه من اتخاذ القرارات على أسـس صـحيحة              

وأداء واجباته ومسؤولياته على أكمل وجه ، ويحق لمجلس اإلدارة إجراء تحريـات             

  .إضافية عند الضرورة تمكنه من اتخاذ قراراته على أسس سليمة
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رأي استشاري خارجي فـي     يحق ألغلبية أعضاء مجلس اإلدارة طلب الحصول على          -3

 . أي من أمور الشركة وعلى نفقتها ، بشرط مراعاة عدم تعارض المصالح 
  

يلتزم عضو مجلس اإلدارة أثناء ممارسته لصالحياته وتنفيذ واجباته بالتصرف بأمانة            -4

أفضل جهد ممكن   وإخالص مع األخذ في االعتبار مصالح الشركة ومساهميها ، وبذل           

 وااللتزام بأحكام القوانين واألنظمة والقرارات المعمول بهـا ،          ي الظروف المماثلة ،   ف

  .والنظام األساسي للشركة ولوائحها الداخلية 
    

تتضمن مهام أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين على سبيل  المثال وليس الحـصر               -5

  :ما يلي
  

ص المشاركة في اجتماعات مجلس اإلدارة بحيث يوفرون رأيـاً مـستقالً بخـصو            -أ

المسائل االستراتيجية والسياسة واألداء والمحاسبة والموارد والتعيينات األساسـية         

  .ومعايير العمل
  

  .مراعاة أولوية مصالح الشركة ومساهميها عند نشوء تعارض في المصالح -ب
  

  . المشاركة في لجان التدقيق بالشركة   -ج

عليها ومراقبة   ها المتفق   التدقيق على أداء الشركة من أجل تحقيق أهدافها وأغراض         -د

  .تقارير األداء
  

وضع قواعد إجرائية  لحوكمة الشركة  واإلشراف والرقابة على تطبيقها وذلـك              -هـ

  .بما ال يتعارض مع أحكام هذا القرار
  

  تمكين مجلس اإلدارة واللجان المختلفة من االستفادة من مهاراتهم وخبرتهم وتنوع             -و

ن خالل الحضور المنتظم والمشاركة الفعالـة ،        اختصاصاتهم ومؤهالتهم وذلك م   

  .وحضور اجتماعات والجمعيات العمومية وتكوين فهم متوازن آلراء المساهمين
    

 على مجلس اإلدارة وضع قواعد  مكتوبة  بخصوص تعامالت أعضاء مجلـس إدارة               -6

  الشركة وموظفيها في األوراق المالية المصدرة من قبـل الـشركة أو الـشركة األم               

  . أو الشركات التابعة أو الشقيقة لها
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 على اإلدارة وضع برامج تطوير مناسبة لجميـع أعـضاء مجلـس اإلدارة لتطـوير                -7

  . وتحديث معرفتهم ومهاراتهم لضمان المشاركة الفاعلة في مجلس اإلدارة
    

 على كل عضو مجلس إدارة عند استالمه لمهامه اإلفـصاح للـشركة عـن طبيعـة                 -8

يشغلها في الشركات والمؤسسات العامة وغيرها من االلتزامات الهامة          المناصب التي   

  .وتحديد الوقت المخصص لها، وأي تغيير يطرأ على ذلك فور حدوثه
    

  

  لجان مجلس اإلدارة) 6(المادة 

 :يشكل مجلس اإلدارة اللجان الدائمة التالية  -1

  ).9(المادة لجنة التدقيق تكون مهامها وفق ما هو وارد   -أ

  :والمكافآت تكون مهمتها بشكل رئيسي ما يلي المتابعةلجنة  -ب

 .التأكد من استقاللية األعضاء المستقلين بشكل مستمر )1(

إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحـوافز والرواتـب فـي             )2(

 .ومراجعتها بشكل سنوي الشركة

 يذيـة العليـا   على مستوى اإلدارة التنف    تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات     )3(

 .والموظفين وأسس اختيارهم

إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب فـي الـشركة ومراقبـة             )4(

 .ومراجعتها بشكل سنوي،تطبيقها
  

تتألف اللجان من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين ال يقل عددهم عن ثالثة، على               -2

، ين وأن يترأس اللجنة أحـدهما     يكون اثنان منهم على األقل من األعضاء المستقل        أن

ويتعـين  . وال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يكون عضواً في أي من هذه اللجـان             

على مجلس اإلدارة اختيار أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنيـة             

بالمهام التي قد ينتج عنها حاالت تعارض مصالح مثل التأكد من سـالمة التقـارير               

غير المالية ، ومراجعة الصفقات المبرمة مع األطراف أصحاب المـصالح،           المالية و 

 .واختيار أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين ، وتحديد المكافآت
    
  يتم تشكيل اللجان وفقاً إلجراءات يضعها مجلس اإلدارة على أن تتضمن تحديد لمهمة               -3

بة مجلـس اإلدارة عليهـا ،       اللجنة ومدة عملها والصالحيات الممنوحة لها وكيفية رقا       

وعلى اللجنة أن ترفع تقريراً خطياً إلى مجلس اإلدارة باإلجراءات والنتائج والتوصيات        
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التي تتوصل إليها بشفافية مطلقة، وعلى مجلس اإلدارة ضمان متابعة عمـل اللجـان              

  .للتحقق من التزامها باألعمال الموكلة إليها
  
  

  

  

  دارةمكافآت أعضاء مجلس اإل) 7(المادة 

يجب أن يتضمن النظام األساسي للشركة طريقة تحديد مكافآت أعـضاء مجلـس اإلدارة                

ويجوز أن تكون هذه المكافآت راتباً معيناً أو بدل عن حضور االجتماعات أو مزايا عينية               

أو نسبة معينة من األرباح ، كما يجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر منها، ومع ذلك إذا كانت                  

مـن  %) 10(نسبة معينة من أرباح الشركة فال يجوز أن تتجاوز هـذه النـسبة              المكافآت  

صافي األرباح بعد خصم المصروفات واإلستهالكات واالحتياطيات التي قررتها الجمعيـة           

مـن رأس مـال     %) 5(العمومية ، وبعد توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ال تقل عن            

  .الشركة
  

  الرقابة الداخلية) 8(المادة 

 يجب أن يكون لدى الشركة نظام محكم للرقابة الداخلية يهدف إلى وضع تقييم لوسائل               -1

  .واجراءات إدارة المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم 
  

نظام الرقابة الداخلية من قبل مجلس اإلدارة بعد التشاور مع اإلدارة التنفيذية ،              يصدر   -2

  .ويتولى تطبيق هذا النظام إدارة مختصة بالرقابة الداخلية
  

  . يحدد مجلس اإلدارة أهداف ومهام وصالحيات إدارة الرقابة الداخلية -3
  

 الرقابـة الداخليـة فـي    على مجلس اإلدارة إجراء مراجعة سنوية لضمان فعالية نظام        -4

الشركة والشركات التابعة لها وبيان النتائج التي يتوصل لها إلى المساهمين في تقريره             

  .السنوي عن حوكمة الشركة
     

  -:    ويجب أن تشمل المراجعة السنوية العناصر التالية وذلك على وجه التحديد 

ون المالية والعمليـات وإدارة     عناصر الرقابة األساسية بما فيها الرقابة على الشؤ          -أ

  .المخاطر

 التغيرات التي طرأت منذ المراجعة السنوية األخيرة على طبيعة ومدى المخاطر            -ب

  .الرئيسية وقدرة الشركة على االستجابة للتغيرات في أعمالها والبيئة الخارجية
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ابـة  نطاق ونوعية الرقابة المستمرة من مجلس اإلدارة على المخاطر ونظام الرق           -ج

  .الداخلية وعمل المدققين الداخليين 

 عدد مرات إبالغ المجلس أو لجانه بنتائج أعمال الرقابة لتمكينه من تقييم وضـع               -د

  .الرقابة الداخلية في الشركة وفعالية إدارة المخاطر

حاالت اإلخفاق أو الضعف في نظام الرقابة التي تم اكتشافها أو ظروف طارئة             -هـ

رت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على األداء أو الوضع           غير متوقعة  وقد أث    

  . المالي للشركة

 فعالية عمليات الشركة المتعلقة بإعداد التقارير المالية والتقيـد بقواعـد اإلدراج             -و

  .واإلفصاح
  

على  مجلس اإلدارة اإلفصاح في تقرير حوكمة الشركة عن مدى تقيد الشركة بنظـام               -5

  -:دة التقرير، ويجب أن يشمل ذلك اإلفصاح ما يلي الرقابة الداخلية أثناء م

  . اإلجراء الذي اتبعته الشركة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر الكبيرة -أ

 أية معلومات إضافية للمساعدة في فهم عمليات إدارة المخاطر ونظـام الرقابـة              -ب

  .الداخلية في الشركة

داخليـة فـي الـشركة وعـن        إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة ال         -ج

  .مراجعته وفعاليته

  .اإلجراء الذي اتبعته الشركة لمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية  -د

اإلجراء الذي اتبعته الشركة للتعامل مع نواحي الرقابة الداخلية الجوهرية ألية            -هـ

  .مشاكل كبيرة تم اإلفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية
  

إلدارة  التأكد من أن إفصاحات الشركة  تقدم معلومات مفيـدة وعاليـة              على مجلس ا   -6

  .المستوى وال تعطي انطباعاً مضلالً للمستثمرين وفيها التزام كامل بقواعد اإلفصاح
  د

  
  

  

  

  لجنة التدقيق) 9(لمادة ا

 يشكل مجلس اإلدارة لجنة تدقيق من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين علـى أن               -1

ية أعضاء اللجنة من األعضاء المستقلين وأالّ يقل عدد أعضائها عن ثالثة             يكون غالب 

كما يجب أن يكون من بين أعضائها أحد الخبراء في الشؤون الماليـة والمحاسـبية                

ويجوز تعيين عضو أو أكثر من خارج الشركة في حال عدم توافر العدد الكافي من               

  .أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين
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ظر على أي شريك سابق في مكتب التدقيق الخارجي المكلف بتـدقيق حـسابات              يح  -2

الشركة أن يكون عضواً في لجنة التدقيق ، وذلك لمدة سنة واحدة اعتباراً من تـاريخ           

  . انتهاء صفته كشريك أو أية مصلحة مالية له في مكتب التدقيق، أيهما يأتي الحقاً 
  

ة كل ثالثة أشهر على األقل أو كلما دعت الحاجـة           تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحد      -3

من قبل  المقـرر ، ويجـب مراجعـة مـسودات             وتحفظ محاضر اجتماعات اللجنة   

محاضر اجتماعات  اللجنة من كافة أعضائها قبل اعتمادها، على أن ترسل لهم نسخ              

  . نهائية عن المحضر بعد اعتماده لإلحتفاظ به لديهم
  

للجنة التدقيق الموارد الكافية ألداء واجباتهـا بمـا فـي ذلـك              تلتزم الشركة أن توفر      -4

  .التصريح لها باإلستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضرورياً
  

   -:تتولى لجنة التدقيق المهام والواجبات التالية  -5
  

 الخارجي ، ورفع تقرير لمجلـس        الحسابات مدققوضع وتطبيق سياسة التعاقد مع        - أ

التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها         اإلدارة تحدد فيه المسائل     

  .      بالخطوات الالزم اتخاذها
  

الخارجي ومدى موضوعيته ، ومناقشته     الحسابات  مدقق  اللية   متابعة ومراقبة استق   -ب

  .حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة
  

السنوية و نصف السنوية وربع     (انات المالية للشركة وتقاريرها     مراقبة سالمة البي   -ج

ومراجعتها كجزء من عملها العادي خالل السنة وبعد إقفال الحسابات في           ) السنوية

  -:أي ربع سنوي، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي

  .أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية  )1(

  .ة  لتقدير اإلدارةإبراز النواحي الخاضع  )2(

  .التعديالت الجوهرية الناتجة عن التدقيق  )3(

  .افتراض استمرارية عمل الشركة  )4(

  .التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة  )5(

التقيد بقواعد اإلدراج  واإلفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقـة             )6(

  .بإعداد التقارير المالية
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ع مجلس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القـائم            التنسيق م   -  د

بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة االجتماع مع مـدققي              

  .حسابات الشركة مرة على األقل في السنة
  

النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها فـي تلـك التقـارير                 -هـ

والحسابات وعليها إيالء االهتمام الالزم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة           

  .أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط االمتثال أو مدققي الحسابات
  

 .مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة  - و
  

ة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظـام         مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع اإلدار       -  ز

  .فعال للرقابة الداخلية
  

النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التـي يكلفهـا بهـا                 - ح

 .مجلس اإلدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة  وموافقة اإلدارة
  

الحـسابات   مـدقق  حـسابات الـشركة و     التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدققي        -  ط

الخارجي والتأكد من توفر الموارد الالزمة لجهاز التـدقيق الـداخلي ومراجعـة             

  .ومراقبة فعالية ذلك الجهاز
  

  . مراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية في الشركة  - ي
  

راجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهريـة           م  -  ك

ارة التنفيذية بخصوص السجالت المحاسبية أو الحسابات       يطرحها المدقق على اإلد   

 .المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليها
  

ئل التأكد من رد مجلس اإلدارة في الوقت المطلوب على االستيـضاحات والمـسا              - ل

 .الخارجيالحسابات مدقق الجوهرية المطروحة في رسالة 
  

اإلبالغ عن  أية مخالفات محتملـة       وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من          -  م

في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرهـا مـن المـسائل بـشكل سـري                 

 .والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات 
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  .مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني  -  ن
  

ات الموكلة إليها من قبل      ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصالحي        - ص

 .مجلس اإلدارة
 

 . تقديم تقرير إلى مجلس اإلدارة عن المسائل الواردة في هذا  البند-ع
  

 .النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس اإلدارة  -  ف
  

  في حالة عدم موافقة مجلس اإلدارة على توصـيات لجنـة التـدقيق بـشأن اختيـار                  -6

 الخـارجي ، فعلـى مجلـس اإلدارة أن          لحسابات ا مدقق فصل   أو استقالة أو   أو تعيين 

يضمن في  تقرير الحوكمة بياناً يشرح توصيات لجنة التدقيق واألسباب التـي دعـت               

  .مجلس اإلدارة لعدم األخذ بها

  مدقق الحسابات الخارجي) 10(المادة 

يقوم مجلس اإلدارة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي  بناء على توصية مـن لجنـة                -1

 .تم التعيين وتحديد أتعابه بناء على قرار من الجمعية العمومية للشركةالتدقيق وي
  

 .يتم اختيار مدقق الحسابات الخارجي بناء على الكفاءة والسمعة والخبرة -2
  

يجب أن يكون مدقق الحسابات الخارجي مستقالً عن الشركة ومجلـس إدارتهـا وأال               -3

من أي نوع سـواء بطريقـة       تربطه بالشركة أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة أي عالقة          

 .مباشرة أو غير مباشرة
 

تدقيق حسابات الشركة   /يحظر على مدقق الحسابات الخارجي خالل فترة توليه مراجعة         -4

القيام بأي أعمال إضافية أو استشارية ذات عالقة بأعماله التي يقوم بمباشرتها والتـي              

 .قد تؤثر على قراراته واستقالله
 

جي بحضور اجتماعات الجمعيات العمومية وتالوة تقريره       يلتزم مدقق الحسابات الخار    -5

واجهته أثناء تأدية   إلدارة  على المساهمين موضحاً أي معوقات أو تدخالت من مجلس ا         

 .أعماله وأن يتسم تقريره باالستقاللية والحيادية
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  يلتزم مدقق الحسابات الخارجي بإبالغ الجهات الرقابية عن أية مخالفـات جوهريـة              -6

 .ت وتفاصيلها وذلك في حالة عدم اتخاذ مجلس اإلدارة القرار المناسب بشأنهاأو معوقا
    

  تفويض اإلدارة) 11(المادة 

لمجلس اإلدارة تفويض اإلدارة في بعض المسائل اإلدارية ، والتي تكون له سلطة اتخـاذ               

وفي هذه الحالة  يجب عليه إعطاء توجيهات واضحة بخصوص صـالحيات             القرار فيها، 

ة وخاصة فيما يتعلق بالحاالت التي يجب على اإلدارة فيها الحصول على الموافقـة              اإلدار

المسبقة لمجلس اإلدارة قبل اتخاذ أية قرارات أو إبرام أية التزامات بالنيابة عن الـشركة                

على أن توضع قائمة خطية بالمهام واالختصاصات التي يباشرها مجلس اإلدارة ، وتلـك              

  . رة، ومراجعة تلك  المهام واالختصاصات  بشكل دوريالتي يفوضها إلى اإلدا
  

  حقوق المساهمين) 12(المادة 

تثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخـصوص الحـق فـي               -1

الحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها ، والحق في الحـصول علـى               

 الجمعيـات العموميـة ،    نصيب من موجودات الشركة عند التصفية ، وحق حـضور         

والمشاركة في مداوالتها والتصويت على قراراتها ، وحق التصرف فـي األسـهم ،              

وحق االطالع على التقارير والقوائم المالية للشركة ، كما يكون لهم طلـب اإلطـالع               

على دفاتر الشركة ووثائقها بإذن من مجلس اإلدارة أو الجمعية العمومية طبقـاً لمـا               

  .م الشركةينص عليه نظا
 

يجب أن يتضمن النظام األساسي للشركة ولوائحها الداخلية اإلجـراءات والـضوابط             -2

 :  الالزمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية ومن ضمنها 
  

 توفير جميع المعلومات التي تمكّن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه             -أ

ذه المعلومات وافية ودقيقـة وان يـتم تقـديمها          دون التمييز بينهم، بحيث تكون ه     

وتحديثها بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، ومن ضمنها أية معلومات تتعلق           

  .بخطط الشركة  قبل التصويت عليها في االجتماعات أو أية معلومات أخرى
  

ية إتاحة الفرصة لجميع المساهمين للمشاركة الفعالة في مداوالت اجتماعات الجمع           -ب

العمومية والتصويت على قراراتها ، وللمساهمين الحق في مناقشة الموضـوعات           
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المدرجة على جدول أعمال االجتماع وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلـس            

اإلدارة والمحاسب القانوني، وعلى مجلس اإلدارة أو المحاسب القـانوني اإلجابـة            

  .كة للضررعلى األسئلة بالقدر الذي ال يعرض مصالح الشر
  

 توفير نبذة تعريفية عن األشخاص المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة قبل إجـراء             -ج

التصويت بما يعطي المساهمين فكرة واضحة عن خبـرات المرشـحين العمليـة             

ومؤهالتهم العلمية على أن يكون التصويت الختيار األعضاء بنظـام التـصويت            

 . التراكمي
 

سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الشركة بما يحقق        على مجلس إدارة الشركة وضع       -3

مصالح المساهمين والشركة ، وينبغي إطالع المساهمين على هـذه الـسياسة فـي              

 .اجتماع الجمعية العمومية واإلشارة إليها في تقرير مجلس اإلدارة
  

ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على توكيالت من المـساهمين للحـضور              -4

  .نهم في اجتماعات الجمعية العموميةبالوكالة ع
  

  قواعد السلوك المهني) 13(المادة 

تلتزم الشركة باعتماد قواعد  السلوك المهني وغيرها من السياسات الداخلية والمبادئ بما             

ينسجم مع أغراض وأهداف الشركة  والتقيد بالقوانين واألنظمة المعمول بهـا ، وتـسري       

دارة والمدراء والموظفين ومدققي حسابات الشركة في       هذه القواعد على أعضاء مجلس اإل     

  . أدائهم لواجباتهم
  

  تقرير حوكمة الشركة) 14(المادة 

إدارة الشركة والمقدم إلى  رئيس مجلس تقرير حوكمة الشركات هو التقرير الموقع من قبل       

ترة الحقة  الهيئة سنوياً أو عند الطلب خالل الفترة المحاسبية التي يشملها التقرير أو عن ف             

حتى تاريخ نشر التقرير السنوي والذي يجب أن يتضمن كافة البيانات والمعلومات الواردة             

  : في النموذج المعتمد من قبل الهيئة ـ والمرفق بهذا القرار ـ وبشكل خاص ما يلي

  .متطلبات ومبادئ استكمال نظام حوكمة الشركات ، وكيفية تطبيقها -1

 المالية وبيان أسبابها ، وكيفيـة معالجتهـا وتجنـب           المخالفات المرتكبة خالل السنة    -2

 .تكرارها مستقبالً 
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 وكيفيـة تحديـد      ومدة عـضويتهم،   كيفية تشكيل مجلس اإلدارة حسب فئات أعضائه       -3

مكافآتهم، ومكافآت المدير العام أو المدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للشركة المعين            

 . من قبل مجلس اإلدارة
  

  وبـاتالعق) 15(المادة 

لـسنة  ) 4(يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقاً لنصوص القانون اإلتحادي رقـم              

  . وتعديالته ، واألنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه2000
  

  تنفيذ القرار) 16(المادة 

  .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره -1

المساهمة ومعايير اإلنضباط المؤسسي علـى كافـة        تطبق ضوابط حوكمة الشركات      -2

  .والتي يتم تأسيسها بعد تاريخ النشر في الجريدة الرسمية) قيد التأسيس(الشركات 

 هذه   الشركات المدرجة أوراقها في السوق تعديل أوضاعها وفقاً ألحكام         يتوجب على  -3

في الجريـدة    خالل مدة ال تتجاوز ثالث سنوات من تاريخ النشر           الضوابط والمعايير 

  .الرسمية

  

  

  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــ

   خالد القاسميت                           لبنى بن
                                                                      رئيس مجلس اإلدارة

  
  
  

   .م2007 /4 /9: صدر في أبوظبي بتاريخ 
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  نمـوذج تقريــر حوكمــة الشركــات
  

   :ممارسات حوكمة الشركة -1

القرار مع تقـديم شـرح يمكـن     بيان كيفية تطبيق الشركة للمبادئ الواردة في هذا      -أ

  .المساهمين من تقييم كيفية تطبيق تلك المبادئ
  

القرار، وبيان مفصل عـن  بيان فيما إذا كانت الشركة تنفذ األحكام الواردة في هذا           -ب

  .القواعد اإلجرائية لحوكمة الشركة التي وضعها مجلس إدارتها
  

تقديم تفاصيل أية مخالفة لألحكام الواردة في هذا القرار خالل السنة الماليـة مـع              -ج

   .توضيح أسبابها
  

   :تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة في األوراق المالية -2

ة قد اعتمدت قواعد عمل بخصوص تعامالت أعـضاء         بيان فيما إذا كانت الشرك     -  أ

  .مجلس اإلدارة في األوراق المالية
  

بيان مدى التزام أعضاء مجلس اإلدارة بمتطلبات اإلفصاح المقررة بموجب أحكام            -ب

القانون واألنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه بـشأن تعـامالتهم فـي األوراق            

  .المالية
  

 اإلدارة وأقاربهم في األوراق المالية للشركة خـالل         بيان تعامالت أعضاء مجلس     -ج

  .الفترة التي يشملها التقرير
  

   :تشكيل مجلس اإلدارة -3

بيان تشكيل مجلس اإلدارة حسب فئات أعضائه ، والبيانات الخاصة بهم والخبرات              - أ

 .والمؤهالت التي يتمتعون بها ، وبيان مدة عضويتهم في مجلس اإلدارة
  

اء مجلس اإلدارة  فـي أيـة شـركات مـساهمة أخـرى              بيان عن عضوية أعض   -  ب

 .ومناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة 
 

 .بيان طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   - ج
 

 .بيان عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية -د
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 .ات مجلس اإلدارةبيان الحضور الشخصي لجميع األعضاء في اجتماع -هـ
 

بيان المهام واالختصاصات التي يباشرها مجلس اإلدارة ، وتلك التـي يفوضـها              - و

 .إلى اإلدارة

 .بيان مهام رئيس مجلس اإلدارة ومدى استقالليتها عن مهام مدير الشركة  -  ز
  

بيان أسباب اختيار الشركة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة غيـر التنفيـذيين ليكـون                - ح

 .عدم انطباق أحد مبادئ تقييم االستقاللية المبينة في هذا القرارعضواً مستقالً رغم 
 

تحديد العالقات بين أعضاء مجلس اإلدارة وخاصة بين الرئيس ومدير الشركة  بما             -  ط

في ذلك العالقات المالية أو العائلية أو المرتبطة بالعمل أو أية عالقات أخرى هامة              

 .ذات صلة
 

 . مع األطراف أصحاب المصالحالتفاصيل المتعلقة بالتعامل بيان  - ي
  

   :أتعاب مدقق الحسابات الخارجي -4

تحديد األتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات التي قدمها مـدقق الحـسابات              

  .الخارجي ، ويجب أن يتضمن ذلك تفاصيل وطبيعة الخدمات واألجور المستحقة
  

   :قــة التدقيــلجن -5

 .ديد اختصاصاتها والمهام الموكلة لهابيان تشكيل لجنة التدقيق ، وتح  - أ
  

عدد االجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خالل السنة لمناقشة المسائل المتعلقـة            -ب

  .باألتعاب وسجل الحضور الشخصي لألعضاء في االجتماعات المنعقدة 
  

م تقرير بالعمل الذي قامت به لجنة التدقيق خالل العام للوفاء بمسؤولياتها في تقدي             -ج

النتائج التي توصلت إليها من مراجعة البيانات المالية للشركة ـ السنوية ، نصف  

  .السنوية ، وربع السنوية ـ ونظام الرقابة الداخلية وأداء واجباتها األخرى 
  

تفاصيل حاالت عدم التقيد بأحكام أو متطلبات القانون أو األنظمـة أو القـرارات              -د

إلجراءات التصحيحية التي اتخذتها الـشركة    الصادرة بمقتضاه وشرح الخطوات وا    

  .لمعالجة تلك المخالفات
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  : ةــات عامــمعلوم -6

أية معلومات عامة حول الشركة تهم المساهمين بما في ذلك حركة السهم خـالل                - أ

العام، والمعلومات المتعلقة بتوزيعـات األربـاح، وأسـماء كبـار المـساهمين             

 .وملكياتهم
 

 لفت فيها الشركة القوانين وأنظمة الجهات الرقابية بما فـي          بيان الحاالت التي خا    -ب

 .ذلك أية تحقيقات أو عقوبات مفروضة عليها أو أحكام قضائية صدرت بحقها
 

 .أية معلومات أخرى تهـم المساهمين  - ج
 


