ميثاق مجمس اإلدارة
تيدف ىذه الوثيقة لبيان الدور المنوط بمجمس إدارة مجمع شركات المناعي ش.م.ق.

ومسئولياتو.

وفق متطمبات أحكام المادة ( )4من النظام ،فقد اعتمد مجمس إدارة مجمع شركات المناعي
ش.م.ق .ميثاق المجمس أدناه:

تشكيل مجمس اإلدارة:
حدد تشكيل المجمس في نظام الشركة األساسي ويجب أن يتضمن المجمس أعضاء
ُ .1ي ّ
تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين وأعضاء مستقمين وذلك بيدف ضمان عدم تح ّكم
شخص واحد أو مجموعة صغيرة من األشخاص في ق اررات المجمس.

 .2يجب أن يكون ثمث أعضاء مجمس اإلدارة عمى األقل أعضاء مستقمين ويجب أن
تكون أكثرية األعضاء أعضاء غير تنفيذيين.

 .3يتعين عمى أعضاء مجمس اإلدارة التمتع بالدراية والخبرة المناسبتين لتأدية مياميم
فعالة لما فيو مصمحة الشركة ،كما يتعين عمييم إعطاء الوقت واالىتمام
بصورة ّ
الكافيين لميمتيم كأعضاء في مجمس اإلدارة.
يتعرف عمى ىيكمة
 .4يتعين عمى كل عضو يتم انتخابو حديثاً في مجمس اإلدارة أن ّ
الشركة وادارتيا وكافة المعمومات األخرى التي تمكنو من القيام بمسئولياتو وأدائيا عمى
فعال.
نحو ّ

مهمة مجمس اإلدارة:
فعال يكون مسؤوالً مسؤولية جماعية وفردية عن اإلشراف
 .1يدير الشركة مجمس إدارة ّ
عمى إدارة الشركة بالطريقة المناسبة.

 .2يكون المجمس مسؤوالً عن:

أ .الموافقة عمى األىداف اإلستراتيجية لمشركة وتعيين المدراء واستبداليم وتحديد
مكافآتيم ومراجعة أداء اإلدارة وضمان تخطيط التعاقب عمى إدارة الشركة.

ب .ضمان تقيد الشركة بالقوانين والموائح ذات الصمة وبعقد تأسيس الشركة وبنظاميا
األساسي.

ج .تفويض بعض صالحياتو إلى لجان مختمفة تتكون من أعضاء مجمس اإلدارة
بيدف إجراء عمميات محددة وميمات واضحة حسبما يرد في نطاق صالحيات كل
لجنة.
واجبات أعضاء مجمس اإلدارة:
 .1تتضمن واجبات كل عضو من أعضاء مجمس اإلدارة عمى سبيل الذكر ال الحصر ما
يمي:

أ .المشاركة في اجتماعات مجمس اإلدارة واعطاء رأي مستقل حول المسائل االستراتيجية
و السياسة و األداء والمساءلة والموارد والتعيينات األساسية؛

ب .ضمان إعطاء األولوية لمصالح الشركة والمساىمين في حال حصول أي تضارب
لممصالح؛

ج .المشاركة في اجتماعات ومداوالت لجان المجمس؛

د .القيام مع أعضاء المجمس اآلخرين بمراقبة أداء الشركة في تحقيق غاياتيا وأىدافيا
المتفق عمييا؛

ه .مراجعة تقارير األداء بما فييا التقارير السنوية ونصف السنوية والربعية.
و .اإلشراف عمى تطوير القواعد اإلجرائية الخاصة بحوكمة الشركة لإلشراف عمى تطبيقيا
بشكل يتوافق وتمك القواعد؛

ز .إتاحة مياراتو وخبراتو واختصاصو ومؤىالتو لمجمس اإلدارة أو لجانو المختمفة من
خالل حضوره ومشاركتو الفعالة؛ و

ح .المشاركة في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية لممساىمين.

واجبات رئيس مجمس اإلدارة:
وفعالة
يكون رئيس مجمس اإلدارة مسؤوالً عن حسن سير عمل مجمس اإلدارة بطريقة مناسبة ّ

بما في ذلك حصول أعضاء مجمس اإلدارة عمى المعمومات الكافية والصحيحة في الوقت

المناسب.

وال يجوز لرئيس مجمس اإلدارة أن يكون عضواً في أي لجنة من لجان المجمس المنصوص
عمييا في نظام حوكمة الشركات.

وفضالً عن مسؤولياتو كعضو مجمس إدارة ،تشمل مسئوليات رئيس مجمس اإلدارة ما يمي:
فعال وفي الوقت
أ .التأكد من قيام المجمس بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل ّ
المناسب؛
ب .الموافقة عمى جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات مجمس اإلدارة مع األخذ بعين
االعتبار أي مسألة يطرحيا أي عضو من أعضاء مجمس اإلدارة ،ويجوز أن يفوض

الرئيس ىذه الميمة إلى عضو في المجمس ،غير أن الرئيس يبقى مسؤوالً عن قيام
عضو المجمس المذكور بيذه الميمة بطريقة مناسبة؛

وفعال في تصريف شؤون
ج .تشجيع جميع أعضاء المجمس عمى المشاركة بشكل كمّي ّ
المجمس لضمان قيام المجمس بما فيو مصمحة الشركة؛
الفعال مع المساىمين وايصال آرائيم إلى مجمس اإلدارة؛
د .ضمان التواصل ّ
ه .السماح ألعضاء مجمس اإلدارة بالمشاركة الفعالة؛
و .ضمان إجراء تقييم ذاتي سنوي ألداء المجمس.

واجبات أعضاء مجمس اإلدارة اإلستئمانية :
أ .يدين كل عضو في مجمس اإلدارة لمشركة بواجبات استئمانية لمعناية واإلخالص والتقيد
بالقواعد المنصوص عمييا في القوانين والموائح ذات الصمة بما في ذلك نظام حوكمة

الشركات وميثاق مجمس اإلدارة ىذا.

ب .يتعين عمى أعضاء مجمس اإلدارة العمل بفاعمية لاللتزام بمسؤولياتيم تجاه الشركة؛

ج .يتعين عمى أعضاء مجمس اإلدارة القيام بمياميم وعمى كل عضو مجمس إدارة أن
يقوم بحسن نية وبالعناية واالىتمام المذين يبذليما الشخص العادي الحصيف في

العناية بأموالو في ظروف مشابية ،وأن يتصرف عمى نحو معقول لتحقيق أفضل

مصالح الشركة وكافة مساىمييا.

د .يدين كل عضو في مجمس اإلدارة لمشركة بواجبات اإلخالص لمشركة ولمساىمييا،
ويتطمب ىذا الواجب االستئماني من أعضاء المجمس تغميب مصمحة الشركة

ومساىمييا عمى مصالحيم الشخصية والتصرف دائماً بحسن نية.

ه .يجوز ألغمبية أعضاء مجمس اإلدارة غير التنفيذيين أن يطمبوا استشارة مستشار مستقل
أي من أمور الشركة عمى نفقة الشركة.
بشأن ٍ

تضارب المصالح وتعامالت المطمعين الداخميين :
.1

قامت الشركة بإعداد السياسات واإلجراءات المتعمقة بتعامالت األطراف ذوي

العالقة والمطمعين الداخميين ،وقد تم نشر ممخص لتمك الوثائق عمى موقع الشركة
عمى االنترنت.

 .2وفقاً لسياسة الشركة ،فإنو في حالة طرح أي مسألة تضارب مصالح أو أي
صفقة تجارية بين الشركة وأحد أعضاء مجمس إدارتيا أو أي طرف ذي عالقة لو
عالقة بيذا العضو ،خالل اجتماع المجمس ،يجب مناقشة الموضوع في غياب

العضو المعني .و تتم الصفقة وفقاً ألسعار السوق وعمى أساس تجاري بحت ،وال
يشارك العضو المعني في المداوالت أو التصويت عمى تمك المسألة.

 .3يجب اإلفصاح عن ىذه الصفقات في التقرير السنوي لمشركة ويجب أن يشار
إلييا بالتحديد في الجمعية العامة.

 .4وفقاً لسياسة الشركة حول تعامالت المطمعين الداخميين ،فإن أعضاء مجمس
اإلدارة مسؤولين عن االلتزام بالقوانين التي تحكم المطمعين الداخميين وباألحكام

ذات الصمة الخاصة ببورصة قطر و ىيئة قطر لألسواق المالية.
.5

فضالً عن ذلك ،يتعين عمى أعضاء مجمس اإلدارة االمتناع عن:

أ.

التعامل لحسابو عندما يكون لعضو المجمس المعني أو ألفراد عائمة عضو

مجمس اإلدارة أو لشركائو أو ألي طرف آخر عمى صمة وثيقة بو منفعة مالية

في الشركة؛

ب .القيام بأنشطة تنافس المصالح المالية لمشركة بما في ذلك االنخراط في عمل
منافس؛ غير أن ىذه الفقرة ال تمنع أي عضو مجمس إدارة من امتالك أقل من

 %11في شركة مدرجة أو الحاالت التي يكون فييا التضارب عمنياً وموافقاً
عميو صراحةً وفقاً ألحكام القانون والقواعد والموائح.

ج .االستيالء عمى فرصة ىي حق لمشركة إال إذا عرضت الفرصة أوالً عمى
الشركة ورفضتيا األخيرة؛

د .أي عمل يؤدي إلى منح قرض شخصي تفضيمي عندما ال تمنح قروض
مماثمة أو شروط مماثمة لمجميور؛

ه .أي عمل يعتبر تعامل مطّمع داخمي أو أي إفصاح بصورة غير مشروعة عن
معمومات سرية خاصة بالشركة؛

و .أي عمل أو صفقة ال تتوافق والقوانين والموائح ذات الصمة.

