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المقدمة

غــدا مفهــوم الحوكمــة مــن المفاهيــم المتفــق علــى أهميتهــا دوليــًا 
كأســاس لإلســتدامة والتميــز المؤسســي. ويقصــد بالحوكمــة المنظومة 
المتكاملة التي يتم من خاللها توجيه الجهات، أيًا كان نوعها، واإلشراف 
عليهــا. وتعلــي الحوكمــة مفاهيــم العدالــة، الشــفافية، النزاهــة وتحقيــق 
الصالــح العــام. وتقــع مجالــس اإلدارة فــي قلــب منظومــة الحوكمــة 
باعتبارهــا الجهــة المنــوط بهــا تطبيــق الحوكمــة واإلشــراف عليهــا بالجهــة. 
ويهــدف هــذا الدليــل لتنظيــم أعمــال مجالــس اإلدارة علــى المســتوى 
االتحــادي بمــا يتفــق مــع أفضــل الممارســات الدوليــة المتعــارف عليهــا 

ــة.  وبمــا يتماشــى مــع التوجــه العــام للدول
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المادة )1(
تعريفات

في تطبيق أحكام هذا الدليل، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها
ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

دولة اإلمارات العربية المتحدة.  الدولة:   

حكومة اإلمارات العربية المتحدة. الحكومة:    

الهيئة أو المؤسسة االتحادية أو الشركة المملوكة بالكامل للحكومة االتحادية. الجهات االتحادية:  

الشركة المملوكة للحكومة %100 وغير مدرجة على السوق المالي الشركة التابعة:  
االتحادية بالدولة.     

يكون أمين السر مقررًا الجتماعات مجلس اإلدارة حيث يتم تعيينه من خارج أو أمين سر المجلس:  
                                      داخل الجهة االتحادية وذلك من قبل رئيس المجلس، كما يتسم أمين السر 
                                      بالخبرة القانونية والكفاءة العالية في إعداد ملفات مجلس اإلدارة وتقارير 

                                      المتابعة وتوثيق كافة اجتماعات المجلس.

هي الجهات االتحادية التي تقدم سلع أو خدمات عامة بأسعار سوقية ويكون   جهات اتحادية ربحية:  
                                       الغرض من إنشائها تحقيق ربح.

هي الجهات االتحادية التي تقدم سلع أو خدمات عامة مقابل رسم أو
بدون مقابل وال يكون الغرض من إنشائها تحقيق ربح.

جهات اتحادية                  
غير ربحية:                                      

مجلس إدارة الجهة االتحادية ايًا كان نوعها. المجلس:   

رئيس مجلس إدارة الجهة االتحادية. الرئيس:   

مدير عام الجهة االتحادية أو من في حكمه. المدير العام:   

العضو غير 
التنفيذي:

العضو المستقل:

اإلدارة التنفيذية:

لجنة التدقيق 
والمخاطر:

عضو مجلس اإلدارة الذي ال يعمل بالجهة االتحادية وال يتقاضى منها راتبًا أو 
أتعابًا دورية بخالف مكافأة مجلس اإلدارة.

عضــو مجلــس اإلدارة غيــر التنفيــذي الــذي ال تربطــه هــو أو زوجــه أو أحــد أقاربــه 
مــن الدرجــة الثانيــة بالجهــة أو أي مــن أشــخاص اإلدارة التنفيذيــة بهــا أو مدقــق 
حســاباتها أو أحــد شــركاتها التابعــة أيــة عالقــة بإســتثناء عضويتــه فــي مجلــس 

إدارة الجهــة.

المدير العام للجهة االتحادية أو أي من األشخاص التابعين لنفس الجهة االتحادية.

لجنة تتكون من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، وتتمتع باالستقاللية
المهنيــة تشــكل مــن قبــل مجلــس اإلدارة لتعزيــز مقدرة مجلــس اإلدارة عن أداء 

دوره مــن خــال المراجعــة الفاعلــة ألنظمــة الرقابــة والضبــط الداخلي ومراقبة
مدى فعالية التدقيق على أعمال الجهة االتحادية سواء التدقيق الداخلي

أو التدقيق الخارجي والتعاون مع ديوان المحاسبة، إضافة لمهامها المتعلقة
بالتأكد من مصداقية البيانات المالية والمراجعة الشاملة للقوائم المالية.
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المادة )2(
نطاق تطبيق الدليل

المادة )3(
تشكيل المجلس واختيار أعضائه

تطبق األحكام الواردة في هذا الدليل على جميع الجهات االتحادية والشركات التابعة إال ما استثنى منها 
بقرار من مجلس الوزراء.

1. يلزم أن يكون لدى كافة الجهات االتحادية مجلس إدارة ويجوز لمجلس الوزراء تعيين رئيس فقط
للجهة االتحادية دون الحاجة لتشكيل مجلس إدارة لها إذا اقتضى األمر ذلك.

2. يتولى توجيه الجهة االتحادية واإلشراف عليها مجلس يتم تعيين رئيسه وأعضائه بقرار من مجلس
الوزراء. 

3. الرئيس هو الممثل القانوني للجهة االتحادية ويمارس سلطته في ضوء ما ورد بهذا الدليل والقواعد
الصادرة تنفيذًا له وحسب ما ينص عليه قانون إنشاء الجهة االتحادية. 

4. يختار المجلس نائبًا للرئيس في أول اجتماع له.

5. يأخذ التعيين في مجالس إدارة الجهات في االعتبار ضرورة التنوع في الخبرات والمهارات
الالزمة لمجلس اإلدارة القادرة على التوجيه االستراتيجي للجهة واالشراف عليها. 

6. يراعى في اختيار األعضاء أن يكون لديهم الوقت والرغبة في خدمة الجهة التي يترشحون
لمجلس ادارتها. والبد أن تكون لديهم المعايير األخالقية ومعايير النزاهة التي تؤهلهم لعضوية مجالس

اإلدارة في الجهة االتحادية. ومن الضروري أن يتمتع أعضاء المجلس باإلستقاللية في التفكير
والشفافية والقدرة على الحوار البناء وطرح األفكار. باإلضافة لذلك، البد أن يكون لديهم الخبرات

والمعارف المناسبة للجهة التي سيتمتعون بعضوية مجلس إداراتها. ويشمل ذلك على سبيل
المثال ال الحصر واحد أو أكثر مما يلي:

خبرة في مجال نشاط الجهة.  .6.1
خبرة في االستراتيجيات، ووضع األهداف ومؤشرات األداء.   .6.2

إذا كان نشاطها تنفيذيًا وليس استشاريًا فقط.  .6.3
إلمام واف بالعمل الحكومي ونظم التوجيه واإلدارة في الجهات الحكومية.   .6.4

مهارات القيادة والقدرة على توجيه اآلخرين.   .6.5
القدرة على تحدي اإلدارة ومناقشة البديهيات والفروض المطروحة منها.  .6.6

الهيئة أو المؤسسة االتحادية أو الشركة المملوكة بالكامل للحكومة االتحادية. الجهات االتحادية:  

هي الجهات االتحادية التي تقدم سلع أو خدمات عامة مقابل رسم أو
بدون مقابل وال يكون الغرض من إنشائها تحقيق ربح.

المدير العام للجهة االتحادية أو أي من األشخاص التابعين لنفس الجهة االتحادية.
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المادة )4(
عضوية المجلس

1. يتكون المجلس من عدد مناسب من األعضاء المؤهلين ال يقل عن سبعة وال يزيد عن أحد عشر.
تستثنى من ذلك الجهات االتحادية التي لها قانون خاص ينص على خالف ذلك.

2. يكون كل أعضاء المجلس من غير التنفيذيين بينهم عضوين على األقل مستقلين.

3. البد أن يضم مجلس اإلدارة على األقل عنصرًا من الشباب ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 عام وعنصرًا
نسائيًا يتم اختيارهما من الكفاءات المؤهلة التأهيل المناسب.

 
4. تكــون مــدة العضويــة بالمجلــس ثــالث ســنوات قابلــة للتجديــد مرتيــن كحــد أقصــى. وإذا تقــرر أن يســتمر 
أحــد األعضــاء فــي المجلــس لمــدة أكثــر مــن تســع ســنوات، فالبــد مــن تبريــر ذلــك. ويمكــن لمجلــس الــوزراء أن

يقوم بإعادة تشكيل المجلس بالكامل أو إضافة أو استبدال أو إقالة أعضاء المجلس وفقًا لمقتضيات
العمل. 

5. يحظر على عضو المجلس أن يكون عضوًا في أكثر من ثالثة مجالس إدارة لجهات اتحادية، كما ال
يجــوز لــه أن يشــغل منصــب الرئيــس فــي أكثــر مــن ثالثــة جهــات اتحاديــة علــى أن ال يتواجــد فــي ســتة مجالــس 
بصفــة الرئيــس أو العضــو، ويجــوز لمجلــس الــوزراء تعييــن عضــو المجلــس فــي أكثــر مــن ثالثــة مجالــس وتعييــن 

الرئيــس فــي أكثــر مــن ثالثــة جهــات اتحاديــة إذا قضــت المصلحــة العامــة ذلــك. 

6. ال يجوز ألعضاء ورؤساء مجالس إدارة الجهات االتحادية أن يكونوا أعضاء مجالس إدارة في الشركات
المدرجة في أسواق المال بالدولة إذا كانت جهاتهم تشرف على تلك الشركات أو تنظم أعمالها.

7. إذا شغر منصب عضو مجلس اإلدارة ألي سبب قام مجلس الوزراء بتعيين من يحل محله الستكمال
الفترة المتبقية من مدة المجلس بناًء على توصية الرئيس. 

8. يحق لمجلس اإلدارة دعوة من يراه من ذوي الخبرة واالختصاص لحضور جلساته دون أن يكون له
صوت معدود عند اتخاذ القرار أو التوصية.
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المادة )5( 
اجتماعات المجلس

يجتمع المجلس ستة مرات 
في السنة على األقل، 
أو كلما اقتضت الحاجة، 
بمعدل مرة واحدة كل 

شهرين وذلك بدعوة من 
رئيس المجلس أو من نائبه 

عند غياب الرئيس

تصدر قرارات المجلس 
بأغلبية الحضور واذا تساوت 
األصوات يرجح الجانب الذي 

به الرئيس

إذا تغيب عضو المجلس
عن حضور االجتماعات ثالث
مرات متتالية أو أربع مرات
متفرقة خالل العام، يرفع

رئيس المجلس مذكرة
لمجلس الوزراء التخاذ ما

يلزم بشأنه

يتفق أعضاء المجلس 
في بداية العام على 

مواعيد اجتماعات المجلس 
واللجان خالل السنة 

ليتمكن األعضاء من إدارة 
التزاماتهم بطريقة مثلى

يجوز للمجلس، في حاالت
خاصة يقرها الرئيس، اتخاذ

قراراته بالتمرير بإجماع
أعضاء المجلس على أن
يتم تدوين هذه القرارات

في سجل محاضر اجتماعات
المجلس في حينه لكن ال
يعد ذلك اجتماعًا للمجلس

إذا تم تقرير مكافآت
ألعضاء المجلس، يتم

احتساب قيمة مكافآت
العضو وفقًا لعدد مرات

حضوره إجتماعات المجلس

يعتبر حضور اجتماع المجلس 
قانونيًا وصحيحًا بشرط حضور 
أكثر من نصف األعضاء على 
أن يكون من بينهم الرئيس 

أو نائب الرئيس وذلك 
سواًء بأنفسهم أو من خالل 

الوسائل التكنولوجية

يجوز ألعضاء المجلس 
المشاركة في االجتماعات 

من خالل وسائل التكنولوجيا 
الحديثة

6
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المادة )6(
نظام عمل المجلس

1. يقــوم رئيــس مجلــس اإلدارة بدعــوة أعضــاء المجلــس لإلجتمــاع وذلــك خمســة عشــر يــوم عمــل علــى 
ــاع.  ــد االجتم ــل موع األقــل قب

2. يكــون رئيــس مجلــس اإلدارة مســئواًل عــن إعــداد جــدول أعمــال جلســات المجلــس، ويعاونــه فــي ذلــك 
أميــن ســر المجلــس.

3. يتضمــن جــدول األعمــال كافــة البنــود التــي مــن المقــرر أن يناقشــها المجلــس والوقــت المقتــرح لمناقشــة 
كل منهــا وفــق النمــوذج رقــم )1(.

4. يتولــى أميــن الســر إعــداد ملــف االجتمــاع متضمنــًا المعلومــات والتقارير والعروض الالزمــة ليقوم األعضاء 
بإتخــاذ القــرارات الســليمة. والبــد أن يرســل الملــف كامــاًل لألعضــاء عشــرة أيــام عمــل علــى األقــل قبــل موعــد 

االجتمــاع إلعطائهــم الفرصــة للقــراءة واإلطــالع واالستفســار أو طلــب المزيد مــن المعلومات.

5. يكــون رئيــس المجلــس مســئواًل عــن إدارة جلســات المجلــس مــع ضمــان مشــاركة كافــة أعضــاء المجلــس 
فــي المناقشــات مــع الحــرص علــى حســن إدارة الوقــت المخصــص لإلجتمــاع.

6. يتعيــن علــى أميــن ســر المجلــس توثيــق كافــة أعمــال المجلــس ومناقشــاته وقراراتــه وتوصياتــه بموجــب 
محاضــر للجلســات يعتمدهــا أعضــاء المجلــس فــي الجلســة التاليــة ويوقــع نســختها النهائيــة رئيــس المجلــس 

وأميــن الســر وفــق النمــوذج رقــم )2(.

7. ينبغــي علــى المجلــس فــي كل جلســة متابعــة تنفيــذ قراراتــه الســابقة وإتخــاذ مــا يلــزم لتعديــل تلــك 
القــرارات إذا لــزم األمــر.

8. يكــون المجلــس مســئواًل عــن تقييــم أداء المديــر العــام ويكــون رئيــس المجلــس مســئواًل عــن تقييــم أداء 
المجلــس وأعضــاؤه ســنويًا وفقــًا آلليــة مناســبة يقــوم بتطويرهــا بالتعــاون مــع أميــن الســر وأي جهــة خارجيــة 

اذا لــزم األمــر وذلــك باإلضافــة للتقييــم الســنوي الــذي تجريــه األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء.
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اسم الرئيس ونائبه
واألعضاء وتشكيل
اللجان المنبثقة عن

المجلس

نتائج تقييم أداء 
اللجان  المنبثقة عن 

المجلس

أهم المخاطر 
والتحديات التي تواجه 

المؤسسة

عدد اجتماعات المجلس
وعدد اجتماعات اللجان

ونسخة من محاضر
االجتماعات

األداء المالي للجهة 
مقارنًة بالموازنة 

المعتمدة

الفرص التي تراها 
المؤسسة للتطوير 

وتحسين األداء

أية مالحظات تتعلق 
بعدم االلتزام ببنود هذا 

القرار والخطوات المتخذة 
لمعالجة األمر

الخطط المالية وغير 
المالية للعام التالي

تقرير تقييم أداء المدير 
العام ومجلس اإلدارة

ملخص عن المبادرات التي
عمل عليها المجلس

وكذلك األنشطة التي
عملت عليها اللجان التابعة

للمجلس

تقرير إنجاز أهداف 
المجلس والمؤسسة مع 
بيان أسباب ما لم يتم 

إنجازه منها

أية موضوعات هامة ذات 
تأثير استراتيجي سلبي 

أو إيجابي على الحكومة 
االتحادية

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

9. يرفع رئيس المجلس تقريرًا سنويًا إلى مجلس الوزراء في نهاية السنة المالية وفق النموذج رقم )3( 
متضمنًا ما يلي كحد أدنى: 
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المادة )7(
مسؤوليات واختصاصات المجلس

المجلــس هــو الســلطة العليــا بالجهــة االتحاديــة، ويكــون مســئواًل أمــام مجلــس الــوزراء عــن تحقيــق األهــداف 
وتنفيــذ السياســات التــي أنشــئت مــن أجلهــا الجهــة. ويمــارس المجلــس الســلطات والصالحيــات الالزمــة 

لتحقيــق أهدافــه. ولــه علــى األخــص مــا يلــي بمــا ال يتعــارض مــع قانــون إنشــاء الجهــة االتحاديــة:

1. ترشيح مدير عام للجهة االتحادية ورفعه إلى السلطة المختصة بالتعيين.

2. اقتــراح الموازنــة الســنوية والخطــط االســتراتيجية والتنفيذيــة والسياســات العامــة للجهــة االتحاديــة 
واعتمادهــا مــن مجلــس الــوزراء فــي المواعيــد المحــددة.

األهــداف  وتحقيــق  والتشــغيلية  االســتراتيجية  الخطــط  تنفيــذ  فــي  التنفيذيــة  اإلدارة  ودعــم  توجيــه   .3
لــزم األمــر. االســتراتيجية مــع مراجعــة األهــداف دوريــًا وتعديلهــا إذا 

4. التحقــق مــن كفايــة األنظمــة واإلجــراءات الداخليــة الالزمــة لتحقيــق أهــداف الجهــة وانتظــام العمــل 
ــزام  ــة وإدارة المخاطــر وكذلــك نظــام اإللت ــة الداخلي ــح واالجــراءات، نظــام الرقاب بهــا. ويتضمــن ذلــك اللوائ
ــوزراء وحســب ــي يصدرهــا مجلــس ال ــك الت ــي تخضــع لهــا الجهــة وتل ــن والتشــريعات واألنظمــة الت بالقواني

قانون إنشاء الجهة االتحادية. 

5. إقتــراح الهيــكل التنظيمــي للجهــة االتحاديــة ورفعــه لمجلــس الــوزراء للجهــات االتحاديــة التي تنــص قوانينها 
علــى اعتمــاد مجلس الــوزراء للهيــكل التنظيمي.

6. إعتمــاد مصفوفــة الصالحيــات الماليــة وغيــر الماليــة الخاصــة بمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ومتابعــة 
االلتــزام بهــا واعتمــاد أيــة تعديــالت عليهــا.

ــس  ــدد المجل ــى أن يح ــام بمهامــه، عل ــس اإلدارة لتســاعده فــي القي ــان المنبثقــة عــن مجل 7. تشــكيل اللج
ــم آداءهــا. ــر تقيي ــا، ومعايي ــا، أهدافه ــان، نظــام العمــل به ــام هــذه اللج اختصاصــات أو مه

8. المجلــس مســؤول عــن تطبيــق وتطويــر الحوكمــة داخــل المؤسســة االتحاديــة ومســؤول عــن التحقــق مــن 
دقــة البيانــات الصــادرة عــن المؤسســة االتحاديــة وبصفــة خاصــة المقدمــة إلــى مجلــس الــوزراء.

9. متابعة أداء اإلدارة التنفيذية بإستخدام مؤشرات تقييم األداء المعتمدة وتضمين ذلك في التقرير
السنوي الذي يتم رفعه لمجلس الوزراء.

10. التوصيــة بإقالــة أو قبــول اســتقالة المديــر العــام ورفعهــا إلــى مجلــس الــوزراء التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 
بهــذا الشــأن.
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المادة )8(
أمين السر

11. رفع الحساب الختامي للجهة االتحادية لمجلس الوزراء خالل أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية،
وفقًا للقوانين المعمول بها في الجهات الربحية والتي تنص قوانينها على اعتماد مجلس الوزراء

للحساب الختامي أو وفق التعميم الصادر من وزارة المالية بهذا الشأن.

12. االتصال بالجهات التنظيمية واالشرافية ذات العالقة بأعمال الجهة اذا ارتأى المجلس ضرورة ذلك.

أمين سر مجلس اإلدارة يلعب دورًا بارزًا في نجاح المجلس في العمل بكفاءة ويمثل ركنًا هامًا من أركان 
الحوكمة بالجهة. 

قواعد عامة   .8.1
  يشترط في أمين السر ما يلي كحد أدنى: 

8.1.1. أن يكون من داخل أو خارج الجهة االتحادية على حسب ما يرتأيه رئيس المجلس وعلى أن   
           ال يكون مدير عام الجهة االتحادية أمين سر المجلس. 

8.1.2. أن تكون له خبرة بنشاط الجهة االتحادية.
8.1.3. أن تكون له خبرة قانونية واإللمام باإلطار التشريعي للجهة.

8.1.4. أن يكون حاصاًل على درجة جامعية مناسبة.
على المؤسسة أن تستثمر في تدريبه وتأهيله بشكل مستمر لكي يقوم بالمهام المنوطة     .8.1.5

به على أكمل وجه.   

8.2. دور أمين السر
يقــوم أميــن الســر بالعديــد مــن المهــام المؤثــرة بشــكل واضــح فــي كفــاءة عمــل مجلــس اإلدارة، منهــا علــى 

ــال ال الحصــر: ســبيل المث

8.2.1. رفع تقرير لرئيس مجلس اإلدارة عن دور العضو في تطبيق نظام حوكمة المجلس 
           وفقًا للنموذج رقم )5(.

8.2.2. العمل مع رئيس المجلس في إعداد جدول األعمال وإرسال الدعوات لألعضاء في      
           مواعيدها.

8.2.3. إعداد ملفات مجلس اإلدارة وتضمينها كافة التقارير والمعلومات الالزمة وارسالها لألعضاء 
           في موعدها.
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8.2.4. تنظيم وإدارة ملف إفصاحات أعضاء المجلس/ اللجان عن تعارض المصالح.
8.2.5. التنسيق بين أعضاء المجلس، لجان المجلس، واإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بعقد  

           االجتماعات أو تبادل المعلومات والتقارير. كما يقوم بتزويد األعضاء بالمعلومات والتقارير 
           التي قد يطلبونها من الجهة االتحادية.

8.2.6. توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه المختلفة وكتابة محاضر تلك االجتماعات متضمنًة 
           تاريخ االجتماع، مكان وموعد االجتماع، قائمة الحاضرين والمعتذرين باإلضافة لما تم من    

           مناقشات وما تم تداوله من تقارير وما تم اتخاذه من قرارات. 
8.2.7. يقوم بمراجعة تفاصيل المحضر مع رئيس المجلس ثم إرسال مسودة المحضر ألعضاء   

ــالت منهــم. ــة تعليقــات أو تعدي ــى أي ــة للحصــول عل ــس/ اللجن           المجل
8.2.8. يعرض محضر االجتماع السابق في أول االجتماع التالي لإلعتماد ومن ثم يوقع رئيس المجلس    

           وأمين السر النسخة النهائية ثم يقوم بإرسال نسخة منها إلى مجلس الوزراء.
8.2.9. يحتفظ بسجل اجتماعات المجلس واللجان والقرارات التي تم اتخاذها.

8.2.10. اعداد تقرير متابعة قرارات المجلس لعرضه في اجتماع المجلس التالي.
8.2.11. التنسيق المستمر مع قسم شؤون المجالس واللجان باألمانة العامة لمجلس الوزراء.

المادة )9(
استقاللية عضو مجلس اإلدارة

يعد استقالل عضو مجلس اإلدارة مهمًا لضمان حيادة وعدم تأثر قراراته بمصالح أو منافع شخصية.
9.1. تنتفي صفة االستقاللية عن عضو المجلس في الحاالت التالية:

9.1.1. إذا كان موظفًا بالجهة االتحادية أو أية شركة أو مؤسسة تابعة لتلك الجهة خالل فترة  
           عضويتــه بالمجلــس أو خــالل الســنتين الماليتيــن الســابقتين لذلــك.

9.1.2. إذا كان تربطه صلة زواج أو قرابة حتى الدرجة الثانية مع المدير العام أو أحد أعضاء اإلدارة    
           التنفيذية بالجهة أو أية شركة أو مؤسسة تابعة لها خالل فترة عضويته بالمجلس. 

9.1.3. إذا كانت هناك عالقة استشارية أو منفعة تجارية أو مالية مباشرة أو غير مباشرة بين    
           عضو المجلس والجهة االتحادية أو أية شركة أو مؤسسة تابعة لها خالل العامين 

           السابقين.
9.1.4. إذا كان موظفًا أو شريكًا بشركة مدقق الحسابات الخارجي أو كفياًل ألية شركات تقدم

            خدمات أخرى للجهة االتحادية أو أحد جهاتها التابعة خالل العامين السابقين.
9.1.5. إذا تقاضى العضو راتبًا أو مكافأة مالية أو مقابل من الجهة االتحادية أو أحد الجهات
           التابعة لها بخالف مكافأة مجلس االدارة خالل العام أو السنتين الماليتين السابقتين.
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المادة )10(
لجان المجلس

9.2. إفصاحات تعارض المصالح واالستقاللية:
9.2.1. على عضو المجلس اإلفصاح كتابًة عن أي تعارض مصالح موجود أو محتمل أو محل شك     
           وذلك عند انضمامه لمجلس اإلدارة وكذلك كلما طرأ تغير ينشأ عنه تعارض مصالح مع    

            عضويته وفق النموذج رقم )4(.    
9.2.2. يفصح عضو المجلس عن أي طارئ يؤثر، أو قد يؤثر، على استقالليته فور حدوثه.

9.2.3. يحتفظ أمين سر المجلس بنسخة من االفصاحات الخاصة بالرئيس واألعضاء. 
9.2.4. يقوم الرئيس بتحديد استقاللية األعضاء بشكل سنوي أو كلما طرأ جديد يخل بتلك  

           االســتقاللية والبــد أن يكــون ذلــك مشــمواًل فــي التقريــر الســنوي الــذي يرفعــه لمجلــس 
           الوزراء.

1. لمجلــس اإلدارة تشــكيل لجــان مــن بيــن أعضائــه لمســاعدته فــي القيــام بمهامــه بشــكل أفضــل، علــى أن 
يكــون مــن بيــن هــذه اللجــان كحــد أدنــى: 

- لجنة التدقيق والمخاطر.  
- لجنة السياسات واالستراتيجيات )كلما دعت الحاجة لذلك(.  

2. لجــان مجلــس اإلدارة تســاعد المجلــس لكــن ال تحــل محلــه وليــس لهــا ســلطة اتخــاذ القــرار إال اذا فوضهــا 
المجلــس ببعــض الصالحيــات، ويبقــى المجلــس مســئواًل عــن قــرارات اللجــان فــي هــذه الحالــة.

3. يصدر بتشكيل اللجنة قرارًا من مجلس اإلدارة ويحدد به نطاق عمل اللجنة وآليات العمل بها.

4. تتكــون اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء علــى األقــل وال يجــوز أن يكــون رئيــس المجلــس أو نائبــه مــن بيــن أعضــاء 
لجــان المجلــس، علــى أن يكــون مــن بيــن األعضــاء عضــو مســتقل واحــد علــى األقــل، كمــا يمكــن أن يكــون 

بعــض األعضــاء مــن خــارج المجلــس.

5. تنطبق المادة “6” من هذا القرار على أعمال لجان مجلس اإلدارة. 

6. على اللجان اإللزامية االجتماع قبل اجتماع مجلس اإلدارة إن كان هناك عرض يخص اختصاصهم.
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المادة )11(
لجنة التدقيق والمخاطر

1. هي لجنة إلزامية يتم إنشائها وتحديد مهامها وصالحيتها بقرار من مجلس اإلدارة.

2. تتشــكل اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء علــى األقــل يكــون عضويــن مــن مجلــس اإلدارة )مــن غيــر الرئيــس ونائبــه(
وعضــو مــن ذوي الخبــرة واالختصــاص مــن خــارج الجهة. 

3. ال يجوز أن تكون اإلدارة التنفيذية من بين أعضاء اللجنة لكن يمكن لرئيس اللجنة دعوتهم للحضور
إذا كان لذلك ضرورة.

4. تعقد اللجنة اجتماعًا واحدًا كل ربع سنة على األقل وترفع تقريرها وتوصياتها إلى مجلس اإلدارة 
    لإلعتماد.

5. يتولى أمين سر مجلس اإلدارة أمانة سر اللجنة ويحتفظ بكافة الوثائق والمستندات في مكان   
    آمن.

6. تتضمن مهام اللجنة ما يلي كحد أدنى:

6.1. مراقبة سالمة البيانات المالية للجهة والتحقق من مطابقتها للمعايير المحاسبية
        المعتمدة في الحكومة االتحادية أو المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

6.2. مراجعة أية مالحظات أو آراء هامة متعلقة بالتقارير المالية للجهة االتحادية.

6.3. العمل مع مدقق الحسابات الخارجي والتأكد من تعاون اإلدارة معه وعلى حصوله على  
        كافة المعلومات التي يطلبها.

6.4. التأكد من قيام المدقق الخارجي برفع تقريره السنوي لمجلس اإلدارة خالل ثالثة أشهر من 
       نهاية السنة المالية متضمنًا مالحظاته وتوصياته.

6.5. التحقق من استقاللية مدقق الحسابات الخارجي وتقييم أداؤه.

6.6. إعتماد أية أعمال اضافية تطلبها اإلدارة التنفيذية من المدقق الخارجي واعتماد المقابل 
        المالي لتلك األعمال.

6.7. رفع التوصية لمجلس اإلدارة للتجديد لمراقب الحسابات الخارجي أو تغييره مع اقتراح أتعابه.

6.8. التحقيق في أية مخالفات مالية أو غير مالية يتم ابالغ اللجنة بها أو تكليفها بدراستها من
        قبل مجلس االدارة ورفع تقرير بالنتائج والتوصيات للمجلس التخاذ الالزم.

.
6.9. إجراء تقييم سنوي لجودة وكفاية نظام التدقيق الداخلي بالجهة ومدى توافقه مع

        النظم والمعايير الدولية.

6.10. إجراء تقييم سنوي لنظام وسياسة إدارة المخاطر واجراءات الرقابة الداخلية بالجهة والعمل
          مع االدارة التنفيذية على تحديثها دوريًا.

6.11. أي اختصاصات وصالحيات أخرى تعهد إليها من مجلس اإلدارة.
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المادة )12(
لجنة السياسات واالستراتيجيات

المادة )13(
التدقيق الداخلي

1. هي لجنة اختيارية يتم إنشائها وتحديد مهامها وصالحيتها بقرار من مجلس اإلدارة كلما دعت الحاجة 
    لذلك.

2. تتشكل اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل يكون أغلبهم من غير التنفيذيين على أن يكون من 
    بينهم خبير في السياسات واالستراتيجيات.

3. ال يجوز أن تكون اإلدارة التنفيذية من بين أعضاء اللجنة لكن يمكن لرئيس اللجنة دعوتهم
     للحضور إذا كان لذلك ضرورة.

3. يمكن أن يكون هناك أعضاء تنفيذيين فاللجنة على أن يكون أغلب األعضاء من غير التنفيذي
4. تعقد اللجنة اجتماعًا واحدًا كل ربع سنة على األقل وترفع تقريرها وتوصياتها إلى مجلس اإلدارة  

    لإلعتماد.

5. يتولى أمين سر مجلس اإلدارة أمانة سر اللجنة ويحتفظ بكافة الوثائق والمستندات في مكان  
    أمين.

6. تتضمن مهام اللجنة ما يلي كحد أدنى:

6.1. مراجعة التعديالت المقترحة على الخطط، السياسات، االجراءات، ونظم العمل  
          قبل عرضها  على مجلس اإلدارة. 

6.2. التوصية بإجراء تعديالت على الخطط والسياسات واالستراتيجيات ونظم العمل الحالية   
          لمجلس اإلدارة.

6.3. التنسيق مع الجهات االستشارية واإلدارة فيما يتعلق بأية تقارير أو دراسات قبل عرضها    
          على مجلس اإلدارة.

6.4. اقتراح أية تعديالت أو تطوير في منظومة الحوكمة داخل الجهة االتحادية.  

  6.5. أي اختصاصات وصالحيات أخرى تعهد إليها من مجلس اإلدارة.

 
الهــدف الرئيســي مــن التدقيــق الداخلــي هــو إعطــاء مجلــس اإلدارة الضمانــات الالزمــة فيمــا يتعلــق بكفــاءة 

نظــم الرقابــة الداخليــة، الحوكمــة والمخاطــر بالجهــة. وفــي هــذا الصــدد:

1. تقــوم الجهــة االتحاديــة بإنشــاء وحــدة تنظيميــة معنيــة بالتدقيــق الداخلــي تكــون تابعــة مباشــرًة لــإلدارة 
العليــا )مجلــس اإلدارة( وإداريــًا للمديــر العــام وتحــدد مزايــا موظفيهــا حســب كادر الجهــة االتحاديــة.

2. تتولــى لجنــة التدقيــق والمخاطــر ترشــيح رئيــس التدقيــق الداخلــي العتمــاد الهيــكل التنظيمــي للتدقيــق 
الداخلــي علــى أن يتــم اعتمــاد ذلــك مــن مجلــس اإلدارة.
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3. يصدر بمهام التدقيق الداخلي قرار من مجلس اإلدارة على أن يكون متضمنًا ما يلي كحد أدنى:

3.1. التحقق من كفاءة وفعالية نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالجهة.

3.2. التحقق من التزام المؤسسة بكافة القوانين والتشريعات والقرارات المنظمة ألعمالها.

3.3. التأكد من وجود نظام كامل ومحدث من السياسات واالجراءات التي تنظم أعمال    
       الجهة االتحادية مثل اللوائح المالية ولوائح المشتريات والموارد البشرية.

3.4. مراقبة التزام كافة إدارات الجهة االتحادية والعاملين بها بإتباع النظم واالجراءات واللوائح    
        المعتمدة مع التوصية بتحديث ما يلزم منها. 

3.5. مساعدة كافة االدارات والعاملين على الفهم الصحيح للنظم واللوائح وإعطائهم المشورة       
        حول كيفية تطبيقها.

3.6. التحقق من التزام قيادات الجهة االتحادية والعاملين بها بمنظومة الصالحيات المعتمدة
        من قبل مجلس اإلدارة. 

3.7. التعاون مع مدقق الحسابات الخارجي ومناقشة مالحظاته وتوفير ما يطلبه من معلومات
        وتقارير. 

3.8. إقتراح الخطة السنوية للتدقيق الداخلي على لجنة التدقيق والمخاطر بالجهة للمناقشة  
       واالعتمــاد. علــى أن تركــز هــذه الخطــة علــى األنشــطة ذات المخاطــر المرتفعــة.

3.9. يرفع التدقيق الداخلي تقريرًا إلى لجنة التدقيق والمخاطر كل ربع سنة موضحًا به أهم ما 
        قام به من أنشطة والمالحظات التي قد تتطلب تدخاًل من اللجنة أو من مجلس اإلدارة. 
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1. يجوز للمجلس تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر حسب حجم عمليات الجهة االتحادية ومتطلبات
    العمل، على أن يكون مرخصًا له من الجهات المختصة بالدولة.

2. البد أن يكون مدقق الحسابات الخارجي مستقاًل عن الجهة االتحادية وادارتها وفقًا للمعايير الواردة     
     في المادة رقم “9” من هذا الدليل.

3. يقوم مدقق الحسابات الخارجي بتدقيق حسابات الجهة االتحادية وقوائمها المالية وفقًا 
    للقواعد واألصول المحاسبية المتعارف عليها على أن يقدم تقريره إلى مجلس اإلدارة خالل ثالثة     

    أشهر من نهاية السنة المالية.

4. البد أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات الخارجي الرأي في مدى دقة القوائم المالية وتعبيرها عن 
    المركز المالي الحقيقي للجهة. كما البد أن يتضمن التقرير توصيات مدقق الحسابات لمجلس إدارة 

    الجهة االتحادية حول سبل تحسين نظم الرقابة الداخلية والمخاطر والتدقيق الداخلي بالجهة.

مجلــس اإلدارة مســئول عــن ضمــان التــزام الجهــة االتحاديــة بأعلــى معاييــر النزاهــة والمســؤولية. لذلــك علــى 
المجلــس التأكــد مــن إنشــاء نظــام إبــالغ عــن المخالفــات ال يختــص بموظفيهــا فقــط، ولكــن يشــمل العمــالء، 

والشــركاء،ومزودي الخدمــات وأصحــاب المصالــح اآلخريــن المتعامليــن مــع الجهــة االتحاديــة. 

المادة )14(
مدقق الحسابات الخارجي

المادة )15(
نظام اإلبالغ عن المخالفات

مجاالت استخدام نظام اإلبالغ عن المخالفات:  .15.1
يغطي النظام المجاالت التالية على سبيل المثال ال الحصر:

15.1.1. الجرائم والتصرفات الجنائية. 
15.1.2. عدم اإللتزام بالقوانين والتشريعات.

15.1.3. خداع اآلخرين للحصول على مزايا مالية أو عينية له أو آلخرين.
15.1.4. عدم العدالة في التعامل.

15.1.5. مخاطر الصحة والسالمة المهنية.
15.1.6. االضرار بالبيئة. 

15.1.7. االخالل الجسيم بقواعد الرقابة الداخلية أو نظم العمل أو اللوائح المعمول بها.
15.1.8. التالعب أو التضليل في استخدام أو عرض البيانات المالية للجهة.

15.1.9. أي سلوك غير أخالقي. 
15.1.10. اخفاء أية معلومات تتعلق بأي من الموضوعات المذكورة أعاله. 
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ضوابط إستخدام نظام اإلبالغ عن المخالفات  .15.2
15.2.1. على من يتعرض ألي من المواقف المذكورة، أو غيرها، أن يتناقش فيها مع مديره     

            المباشر، فإذا كان في ذلك حرج، فيمكنه رفع شكوى مباشرًة إلى لجنة التدقيق      
           والمخاطر بمجلس اإلدارة من خالل بريد الكتروني خاص أو رسالة مجهولة المصدر 

           متضمنة كافة المعلومات الالزمة للتحقق من صحة الشكوى. 
15.2.2. ال يجوز أن تكون اإلدارة التنفيذية جزء من نظام اإلبالغ عن المخالفات بأي حال من 

             األحوال. 
15.2.3. البد أن يتم التعامل مع جميع الشكاوى التي يتم اإلبالغ عنها من خالل نظام اإلبالغ  

             عــن المخالفــات بعنايــة وســرية تامــة، مــع ضــرورة الــرد علــى المبلــغ فيمــا ال يتعــارض مــع                
             القوانين أو التشريعات.

المادة )16(
قواعد السلوك المهني وتجنب تعارض المصالح

يلتــزم أعضــاء  مجلــس اإلدارة وقيــادات الجهــة والعامليــن بهــا بأعلــى المعاييــر الســلوكية واألخالقيــة كمــا 
ــات الوظيفــة  ــي وأخالقي ــادئ الســلوك المهن ــن بهــا ب “وثيقــة مب ــة وكافــة العاملي ــزم الجهــة االتحادي تلت
العامــة” الصــادرة عــن الهيئــة االتحاديــة للمــوارد البشــرية الحكوميــة ومــا قــد يصــدر الحقــًا مــن وثائــق فــي 

هــذا الصــدد. وعلــى عضــو مجلــس اإلدارة بالجهــة:

1. التصرف بأمانة، نزاهة وحسن نية، مع بذل العناية واالهتمام الالزمين، بما يحقق مصلحة الجهة
     والمتعاملين معها.

2. العمل فقط ضمن نطاق المسؤوليات المنوطة به.

3. أن يكون لديه الفهم المناسب لشؤون الجهة وأن يكرس الوقت الكافي للقيام بمسؤولياته.

4. أن يحافظ على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم وظيفته وسرية مناقشات ومداوالت 
     مجلس اإلدارة أو اللجان التي يشارك فيها.

5. أال يسيء استخدام المعلومات التي حصل عليها بسبب منصبه كعضو مجلس إدارة بالجهة.

6. أال يستغل منصبه كعضو مجلس إدارة بالجهة في تحقيق منافع خاصة له أو للغير.

7. أال يســافر علــى نفقــة الجهــة دون الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن مجلــس اإلدارة وبــدون ميزانيــة 
إضافيــة.

8. الحفاظ على معرفة كافية بأعمال الجهة وأدائها التخاذ قرارات واعية ومستنيرة.

9. أن يكون مستقاًل في قراراته وتصرفاته ويتخذ كافة الخطوات المناسبة لضمان سالمة قراراته.



19 دليل حوكمة مجالس اإلدارة فـي الحكومـة االتــحـادية - 2020

10. أال يوافق على تنفيذ أعمال بالجهة بطريقة يحتمل أن تسبب مخاطر كبيرة من شأنها إحداث 
     خسائر أو أضرار بالجهة أو بالعاملين بها أو باآلخرين.

11. أن يعامل كافة موظفي الجهة وكافة من يتعامل معهم بإنصاف واحترام.

12. أن ال يقبل أي هدايا من إدارة الجهة له أو لمن يرتبط به.

13. أال يقبل هدايا من المتعاملين مع الجهة االتحادية، وإذا كان هناك حرج في قبول هدايا من أحد 
     األطراف أصحاب المصالح، فعليه إبالغ رئيس المجلس فورًا مع تسليم الهدية إلدارة الجهة االتحادية.

14. أن يفصح للمجلس عن أي تضارب محتمل للمصالح.

المادة )17(
نظام اإلفصاح والشفافية

1. يقترح مجلس إدارة الجهة االتحادية نظام اإلفصاح والشفافية الخاص بها والتعديالت التي قد 
    تطرأ عليه. ويتضمن ذلك سياسات اإلفصاح ألصحاب المصالح والشركاء مثل العاملين، المتعاملين، 

    شركاء األعمال، والجهات األخرى المتعاملة مع الجهة االتحادية ورفعه لألمانة العامة لمجلس  
    الوزراء العتماده.  

2. في حالة الجهات االتحادية التي تنظم أو تشرف على شركات مدرجة في األسواق المالية، فعلى 
     أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية اإلفصاح أيضًا عن حصصهم من األسهم في تلك الشركات 

     باإلضافة لتدوين مثل تلك اإلفصاحات وأي تغييرات تطرأ عليها في محاضر جلسات مجلس اإلدارة 
     مع التزامهم الكامل بالقرارات والقواعد الصادرة عن هيئة األوراق المالية والسلع في كل ما 

     يتعلق بتلك األسهم والتعامل عليها.

3. يجوز لمجلس الوزراء طلب تقرير ربع سنوي أو نصف سنوي إذا رأى هناك حاجة لذلك.
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يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا الدليل، وعلى المجالس تنفيذ ما ورد به.

تلتزم مجالس اإلدارة باستخدام قائمة النماذج المرفقة بهذا الدليل: 

تصرف لرئيس وأعضاء المجلس مكافأة سنوية تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

المادة )19(
مكافآت رئيس وأعضاء المجلس

المادة )21(
أحكام ختامية

المادة )20(
النماذج المعتمدة 

نموذج التقرير السنوي نموذج محضر االجتماعنموذج أجندة االجتماع 

نموذج تقييم المدير العام نموذج تقييم مجلس االدارة

المادة (21)
أحكام ختامية

يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا الدليل، وعلى المجالس تنفيذ ما ورد به.

نموذج اإلفصاح عن 
استقاللية عضو مجلس 

اإلدارة

نموذج تقرير دور العضو في 
تطبيق نظام حوكمة المجلس

المادة )18(
التعريف بالجهة والتطوير المهني ألعضاء المجلس

على رئيس المجلس التأكد من 
تلقي األعضاء الجدد بالمجلس 
برنامجًا تعريفيًا بالجهة االتحادية 

خالل شهر من تاريخ إشعار 
الجهة بالقرار.

على رئيس المجلس التأكد من 
تلقي أعضاء المجلس لبرامج 
التطوير المهني المناسبة 

خاصًة في مجاالت الحوكمة، 
االستراتيجية، والتحليل المالي.

يتضمن برنامج التعريف
كافة المعلومات عن الجهة،
اختصاصاتها، استراتيجيتها،

األنشطة التي تقوم بها، أهم
أصحاب المصالح بها، التحديات

والمخاطر التي تواجهها، باإلضافة
إلى القوانين والتشريعات

الحاكمة لها ونظام الحوكمة بها.

يمكن أن يتضمن برنامج 
التعريف زيارات ميدانية لبعض 

مواقع العمل االستراتيجية 
للجهة ولقاءات مع اإلدارة 

التنفيذية بها.

يتم تضمين المعلومات 
الخاصة ببرامج التعريف 

والتطوير المهني في التقرير 
السنوي للجهة والذي يتم 

رفعه لمجلس الوزراء. 



21 21دليل حوكمة مجالس اإلدارة فـي الحكومـة االتــحـادية - 2020 21دليل حوكمة مجالس اإلدارة فـي الحكومـة االتــحـادية - 2020 نظام حوكمةلمجالس اإلدارة فـي الحكومـة االتــحـادية - 2019

يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا الدليل، وعلى المجالس تنفيذ ما ورد به.

تلتزم مجالس اإلدارة باستخدام قائمة النماذج المرفقة بهذا الدليل: 

تصرف لرئيس وأعضاء المجلس مكافأة سنوية تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

المادة )19(
مكافآت رئيس وأعضاء المجلس

المادة )21(
أحكام ختامية

المادة )20(
النماذج المعتمدة 

نموذج التقرير السنوي نموذج محضر االجتماعنموذج أجندة االجتماع 

نموذج تقييم المدير العام نموذج تقييم مجلس االدارة

المادة (21)
أحكام ختامية

يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا الدليل، وعلى المجالس تنفيذ ما ورد به.

نموذج اإلفصاح عن 
استقاللية عضو مجلس 

اإلدارة

نموذج تقرير دور العضو في 
تطبيق نظام حوكمة المجلس

المادة )21(
أحكام ختامية

يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا الدليل، وعلى المجالس تنفيذ ما ورد به.

نموذج اإلفصاح عن 
استقاللية عضو مجلس 

اإلدارة

نموذج تقرير دور العضو في 
تطبيق نظام حوكمة المجلس
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نموذج رقم )1( 
 نموذج أجندة اجتماع مجلس االدارة

تقارير للعرض موضوعات للمناقشة اعتماد التوصيات/
القرارات السابقة البيانات الرئيسية

درجة السرية اسم الجهة

تاريخ االجتماع رقم االجتماع

مكان االجتماع موعد االجتماع

تقارير للعرض موضوعات للمناقشة اعتماد التوصيات/
القرارات السابقة البيانات الرئيسية

اعتماد توصيات/قرارات االجتماع السابق
التوصيات م

1

2

3

تقارير للعرض موضوعات للمناقشة اعتماد التوصيات/
القرارات السابقة البيانات الرئيسية

الموضوعات المطروحة للمناقشة
المتحدث الموضوع التوقيت م

1

2

3

تقارير للعرض موضوعات للمناقشة اعتماد التوصيات/
القرارات السابقة البيانات الرئيسية

المتحدث الموضوع التوقيت م

1

2

3
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نموذج رقم )2( 
نموذج محضر اجتماع مجلس االدارة

االعتماد  التوصيات/
القرارات

 ما يستجد من
اعمال

 تقارير
للعرض

 مواضيع
االجندة

 بيانات
األعضاء

 البيانات
الرئيسية

من :            إلى : موعد االجتماع اسم الجهة

تاريخ االجتماع رقم االجتماع

مكان االجتماع رئيس االجتماع

أمين سر االجتماع عادي -  سري درجة السرية

االعتماد  التوصيات/
القرارات

 ما يستجد من
اعمال

 تقارير
للعرض

 مواضيع
االجندة

 بيانات
األعضاء

 البيانات
الرئيسية

الحضور من أعضاء مجلس اإلدارة
 سبب

االعتذار االعتذار الحضور جهة العمل المسمى الوظيفي االسم م

1

2

3

4

5

6

الحضور من غير أعضاء مجلس اإلدارة

جهة العمل المسمى الوظيفي االسم م

1

2

3
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االعتماد  التوصيات/
القرارات

 ما يستجد من
اعمال

 تقارير
للعرض

 مواضيع
االجندة

 بيانات
األعضاء

 البيانات
الرئيسية

المناقشات الموضوع م

1

2

3

االعتماد  التوصيات/
القرارات

 ما يستجد من
اعمال

 تقارير
للعرض

 مواضيع
االجندة

 بيانات
األعضاء

 البيانات
الرئيسية

تم ارسال نسخة لجميع األعضاء وتمة الموافقة على ما تم تدوينه في هذا المحضر

رئيس مجلس اإلدارة امين سر مجلس اإلدارة م

االسم

التوقيع

التاريخ

االعتماد  التوصيات/
القرارات

 ما يستجد من
اعمال

 تقارير
للعرض

 مواضيع
االجندة

 بيانات
األعضاء

 البيانات
الرئيسية

المتحدث الموضوع م

1

2

االعتماد  التوصيات/
القرارات

 ما يستجد من
اعمال

 تقارير
للعرض

 مواضيع
االجندة

 بيانات
األعضاء

 البيانات
الرئيسية

الموضوع المتحدث م

1

2

االعتماد  التوصيات/
القرارات

 ما يستجد من
اعمال

 تقارير
للعرض

 مواضيع
االجندة

 بيانات
األعضاء

 البيانات
الرئيسية

مسؤولية التنفيذ التوصيات / القرارات م

1

2
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الجزء األول - مجلس االدارة
 المخاطر

والتحديات
 القرارات

والتوصيات
 المبادرات
والمشاريع

االجتماعات
المنعقدة 

بيانات
األعضاء 

اسم الجهة صفة العضوية المسمى الوظيفي االسم م

1

2

3

4

5

6

 المخاطر
والتحديات

 القرارات
والتوصيات

 المبادرات
والمشاريع

االجتماعات
المنعقدة 

بيانات
األعضاء 

اجتماع دوري / استثنائي نسبة حضور األعضاء مكان االجتماع تاريخ االجتماع م

1

2

3

4

5

6

مع إرفاق نسخ من محاضر االجتماعات

 المخاطر
والتحديات

 القرارات
والتوصيات

 المبادرات
والمشاريع

االجتماعات
المنعقدة 

بيانات
األعضاء 

يتم توضيح المشاريع والمبادرات وغيرها من األنشطة التي قام بها مجلس اإلدارة خالل العام

سبب عدم اإلنجاز االختصاص المرتبط به نسبة اإلنجاز % المشروع / المبادرة م

1

2

3

نموذج رقم )3( 
 نموذج التقرير السنوي لمجلس االدارة
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 المخاطر
والتحديات

 القرارات
والتوصيات

 المبادرات
والمشاريع

االجتماعات
المنعقدة 

بيانات
األعضاء 

يتم توضيح القرارات والتوصيات واالنجازات وغيرها من األنشطة التي قام بها مجلس اإلدارة خالل العام

سبب عدم اإلنجاز االختصاص المرتبط به نسبة اإلنجاز % القرار / التوصية م

1

2

3

 المخاطر
والتحديات

 القرارات
والتوصيات

 المبادرات
والمشاريع

االجتماعات
المنعقدة 

بيانات
األعضاء 

الحالة )قيد التنفيذ/
منفذ(

 االجراء
الالحق االجراء المتخذ التصنيف )عالي/

(متوسط/ منخفض الخطر/التحدي م

1

2

3

الجزء الثاني - اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة

 القرارات
والتوصيات

 االجتماعات
المنعقدة

 المهام
واإلختصاصات

 بيانات
األعضاء

 بيانات
اللجنة

 قائمة باللجان
المنبثقة

يتم إعداد تقرير لكل لجنة على حدة حسب عدد اللجان المشكلة

تاريخ االنشاء اسم اللجنة م

1

2

3

مع إرفاق نسخ من قرار التشكيل
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 القرارات
والتوصيات

 االجتماعات
المنعقدة

 المهام
واإلختصاصات

 بيانات
األعضاء

 بيانات
اللجنة

 قائمة باللجان
المنبثقة

صفة العضوية االسم م

1

2

3

 القرارات
والتوصيات

 االجتماعات
المنعقدة

 المهام
واإلختصاصات

 بيانات
األعضاء

 بيانات
اللجنة

 قائمة باللجان
المنبثقة

 يتم توضيح مهام واختصاصات اللجنة وما تم تنفيذه من المهام الموكلة لها وغيرها من المعلومات المتعلقة
بأنشطة اللجنة

االختصاص المرتبط به نسبة اإلنجاز % المهام / االختصاصات م

1

2

3

 القرارات
والتوصيات

 االجتماعات
المنعقدة

 المهام
واإلختصاصات

 بيانات
األعضاء

 بيانات
اللجنة

 قائمة باللجان
المنبثقة

مسمى اللجنة

تاريخ التشكيل

عدد األعضاء

عدد االجتماعات

رئيس اللجنة

اختصاصات اللجنة
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 القرارات
والتوصيات

 االجتماعات
المنعقدة

 المهام
واإلختصاصات بيانات األعضاء  بيانات

اللجنة
 قائمة باللجان

المنبثقة
 اجتماع دوري /

استثنائي نسبة حضور األعضاء مكان االجتماع تاريخ االجتماع م

1

2

3

مع إرفاق نسخ من محاضر االجتماعات

 القرارات
والتوصيات

 االجتماعات
المنعقدة

 المهام
واإلختصاصات

 بيانات
األعضاء

 بيانات
اللجنة

 قائمة باللجان
المنبثقة

 يتم توضيح قرارات وتوصيات اللجنة وما تم تنفيذه من المهام الموكلة لها وغيرها من المعلومات المتعلقة
بأنشطة اللجنة

االختصاص المرتبط به نسبة اإلنجاز % القرارات / التوصيات م

1

2

3
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تعارض المصالح  المناصب والوظائف
السابقة

 المناصب والوظائف
الحالية إقرار العضو

إفصاح عن استقاللية مرشح لعضوية مجلس إدارة ..................................

أنا السيد/ السيدة ................  ، بموجب هذا الكتاب أوضح بأنني :

 غير مرتبط بأي موظف من اإلدارة التنفيذية للجهة أعاله أو الشركات التابعة لها بعالقة زوجية أو عالقة
قرابة حتى الدرجة الثانية، وأن هذه العالقة لم تكن قائمة خالل السنوات الثالث الماضية 1

 ال توجد عالقة استشارية أو منفعة تجارية مباشرة أو غير مباشرة بيني وبين الجهة أعاله أو المؤسسات 
والشركات التابعة لها 2

 لست شريكا أو موظفا لدى مدقق الحسابات الخارجي الحالي أو مدققي الحسابات الخارجيين السابقين
للجهة أعاله أو ألي من شركاتها التابعة خالل السنتين الماضية 3

تعارض المصالح  المناصب والوظائف
السابقة

 المناصب والوظائف
الحالية إقرار العضو

تاريخ االلتحاق / التعيين الجهة المسمى الوظيفي م

1

2

3

تعارض المصالح  المناصب والوظائف
السابقة

 المناصب والوظائف
الحالية إقرار العضو

تاريخ االستقالة / النقل الجهة المسمى الوظيفي م

1

2

3

نموذج رقم )4( 
نموذج اإلفصاح عن استقاللية عضو مجلس االدارة
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تعارض المصالح  المناصب والوظائف
السابقة

 المناصب والوظائف
الحالية إقرار العضو

الحالة التي يتأثر فيها حياد إتخاذ القرار بسبب مصلحة شخصية مادية أو معنوية حيث تتداخل أو تبدو أنها تتداخل 
مصالح األطراف ذات العالقة مع مصالح الشركة / المؤسسة / الجهة ككل أو عند إستغالل الصفة المهنية أو 

الرسمية بطريقة ما لتحقيق منفعة شخصية

يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بذكر حاالت تعارض المصالح ) إن وجدة(

1

2

3

توقيع العضو

التوقيع

التاريخ
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نموذج رقم )5( 
نموذج تقرير دور العضو في تطبيق نظام حوكمة المجلس

االعتماد المالحظات/ التوصيات المعايير البيانات الرئيسية

تاريخ العضوية اسم الجهة

تاريخ التقرير اسم العضو

الفترة الزمنية  أمين سر مجلس
اإلدارة

االعتماد المالحظات/ التوصيات المعايير البيانات الرئيسية

 الدرجة
(يعتبر رقم 10 الدرجة األعلى( المعايير م

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 
بانتظام وفي الوقت المحدد 1

 المشاركة بعرض أفكار
ومعلومات تخدم أهداف المجلس 2

 العمل الجماعي مع باقي أعضاء
المجلس لتحقيق اهداف الجهة 3

 االلتزام بنظام اإلفصاح
 والشفافية والمبادرة بالتحديث

في حال طرأ أي تغيير
4

 االخطار المسبق في حال التغيب
عن حضور االجتماع 5

 المشاركة والحضور ضمن اللجان
 المنبثقة عن المجلس والفعاليات

والمناسبات بشكل عام
6

 استخدام شبكة التواصل الخاصة
به في دعم أهداف المجلس 7

 االلتزام بقواعد السلوك المهني
وتجنب تعارض المصالح 8

0 الدرجة النهائية
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االعتماد المالحظات/ التوصيات المعايير البيانات الرئيسية

المالحظات العامة على العضو وتوصيات رئيس المجلس )يتم التعبئة من قبل أمين سر المجلس
 اعتماد رئيس المجلس(

1

2

3

4

5

االعتماد المالحظات/ التوصيات المعايير البيانات الرئيسية

رئيس مجلس اإلدارة م

االسم

التوقيع

التاريخ



جميع الحقوق محفوظة  2020© 
يمنع نسخ أو حفظ أو استرجاع أي جزء من هذه المطبوعة أو إرسالها، بأي شكل من أو اية طريقة 

)إلكترونيًا، ميكانيكيًا، بالتصوير أو التسجيل أو بأية طريق أخرى( من دون الموافقة الخطية من 
مكتب الشؤون القانونية باألمانة العامة لمجلس الوزراء، ما عدا لألغراض التعليمية أو البحثية أو 

التطويرية من جانب موظفي الحكومة االتحادية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

األمانة العامة لمجلس الوزراء
دولة اإلمارات العربية المتحدة




