
 

   2022اإلدارةميثاق مجلس  -مجموعة املستثمر�ن القطر��ن ش.م.ع.ق

 
  مجموعة املستثمر�ن القطر��ن

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ميثاق مجلس 

 اإلدارة

2022  



   2022اإلدارةميثاق مجلس  -مجموعة املستثمر�ن القطر��ن ش.م.ع.ق

2 

 

 مقدمة .1
يقدم ميثاق مجلس اإلدارة والقواعد الصادرة عن هيئة قطر لألسواق 

املالية بموجب قانون حوكمة الشر�ات ا�خاص ��ا وفًقا لقرار مجلس إدارة 

(قانون حوكمة  2016) لسنة 5القرار رقم ( -هيئة قطر لألسواق املالية

ميثاق مجلس الشر�ات الصادر عن هيئة قطر لألسواق املا��، ("

القواعد األساسية إلدارة مجموعة املستثمر�ن القطر��ن  -)"اإلدارة

ملستثمر�ن القطر��ن) والشر�ات واإلشراف عل��ا (الشركة أو مجموعة ا

 "). ا�جموعةا�عة لها (�شار إل��ا مًعا "الت

تمت صياغة ميثاق مجلس اإلدارة وفًقا ألح�ام النظام األسا��ي للشركة 

، )2015 سنةل 11الشر�ات (القانون رقم نون ، وقاالداخلية ولوائحها

 و نظام، 2015�� د�سم��  الصادر وكتاب قواعد سوق قطر لألوراق املالية

 املالية. لألسواقحوكمة الشر�ات الصادر عن هيئة قطر 

وواجبات ومسؤوليات  ،وال��امات ،حقوق  مجلس اإلدارةيحدد ميثاق 

و�ح ال��امات رئيس أو مجلس اإلدارة) و� جلسا�مجلس إدارة الشركة (

ة الشر�ات الصادر عن هيئة حوكم نظاممجلس اإلدارة بما يتما��ى مع 

 سواق املالية.أل قطر ل

مسؤولون عن إدارة  وأعضاءهمجلس اإلدارة مسؤول عن إدارة الشركة. 

 .ومجتمع�نمنفردين  الشركة

ويشرف ع�� و�قدم املشورة ألعضاء اإلدارة التنفيذية  ن،�ع�مجلس اإلدارة 

للشركة. يقوم رئيس ا�جلس  ا�جوهر�ةويشارك �ش�ل مباشر �� القرارات 

 بتنسيق مهام ا�جلس.

يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من قبل املساهم�ن �� اجتماع ا�جمعية 

 �نمجموعة املستثمر�ن القطر�العمومية. يمتثل أعضاء مجلس إدارة 

ة حوكم نظاممن  5من النظام األسا��ي للشركة وكذلك املادة  32للمادة 

 سواق املالية.أل الشر�ات الصادر عن هيئة قطر ل

من خمسة أعضاء   القطر��ن املستثمر�ن مجموعةيت�ون مجلس إدارة 

أن ي�ون ثلث أعضاء ا�جلس ع�� األقل من املستقل�ن وأن ت�ون  ع��

مع  متوافقهذا الت�و�ن   ي�ون  ان ع��أغلبية األعضاء من غ�� التنفيذي�ن 

 قانون  أح�ام �عض بتعديل 2021 لسنة) 8( رقم قانون من  97 ةاملاد نص

من  6واملادة   2015 لسنة) 11( رقم بالقانون  الصادر التجار�ة الشر�ات

  .عن هيئة قطر لألسواق املالية الصادرحوكمة الشر�ات  نظام

بما يخدم  مجموعة املستثمر�ن القطر��نيدير مجلس اإلدارة شؤون 

 لشركة ومساهم��ا.ل املص�حة العليا

و  ،أك�� شفافيةي�ون  ةشركللنظام حوكمة  عمل��دف هذا امليثاق إ�� 

 
ً
 جميع املساهم�ن  �إ� و إتاحة وضوحا

ً
حوكمة الشر�ات الصادر  نظامل وفقا

ميثاق ا�جلس أيًضا مسؤوليات  يحدد. لألسواق املاليةقطر  هيئةعن 

 ووظائف أعضاء مجلس اإلدارة.

  ا�ختصة�افة التعليمات واملتطلبات الصادرة عن ا�جهات  تطبيق �غرض

 ،لذلك ا�حاجة دعت وم�ىتم مراجعة ميثاق مجلس اإلدارة بانتظام يس

يتم �شر ميثاق مجلس اإلدارة ع�� موقع الشركة 

https://www.qatariinvestors.com/  

 املساهمون  .2 
 املساهمون  2-1

تو�� مجموعة املستثمر�ن القطر��ن أهمية قصوى �حماية حقوق 

�عامل الشركة جميع مساهم��ا بطر�قة عادلة. يضمن أعضاء  املساهم�ن.

من  29مجلس اإلدارة تمتع جميع املساهم�ن بحقوق متساو�ة وفًقا للمادة 

 سواق املالية.أل ة الشر�ات الصادر عن هيئة قطر لحوكم نظام

ال�ي قد تؤثر و لة يمكن للمساهم�ن الوصول إ�� جميع املعلومات ذات الص

حوكمة  و نظاموفًقا للنظام األسا��ي للشركة  و ذلك ع�� استثمارا��م

 .سواق املاليةأل هيئة قطر ل الشر�ات الصادر عن

، يحق وعة املستثمر�ن القطر��نم�جمن النظام األسا��ي  57وفًقا للمادة 

ع�� األقل من رأس مال الشركة دعوة  %25للمساهم�ن الذين يمثلون 

 غ�� العادية. العموميةا�جمعية 

ساهم�ن حضور اجتماعات ا�جمعية العمومية و�حق لهم طرح يحق للم

بالقدر الذي ال �عرض األسئلة ع�� أعضاء مجلس اإلدارة وتلقي اإلجابات 

 مصا�ح الشركة للضرر.

ذات حقوق  أسهمهم صوًتا واحًدا. ال توجد ، يحمل �ل سعالوة ع�� ذلك

 أو حقوق تصو�ت تفضيلية أو حقوق تصو�ت قصوى. ،تصو�ت متعددة

 جميع األسهم من نفس الفئة لها نفس ا�حقوق املرتبطة ��ا.

 اجتماع ا�جمعية العمومية 2-2

 لسنة 11(وما يل��ا) من قانون الشر�ات رقم  123تل��م الشركة باملادة 

 فيما يتعلق باجتماع ا�جمعية العمومية. 2015

يقدم ا�جلس البيانات املالية السنو�ة خالل اجتماع ا�جمعية العمومية. 

ا�جلس من جميع  ويعفير ا�جمعية العامة تخصيص صا�� الدخل تقر 

ا�حسابات  ومدققياألعمال ال�ي يقوم ��ا. تنتخب مجلس اإلدارة 

 ا�خارجي�ن للشركة.

، يجوز �عديل النظام األسا��ي خالل عالوة ع�� ذلك، عند االقتضاء

غ�� العادية و�مكن أيًضا اتخاذ أي إجراء  العموميةاجتماع ا�جمعية 

 مؤس��ي مهم أثناء االجتماع.

 الدعوة إ�� حضور اجتماع ا�جمعية العمومية 2-3

�عقد ا�جلس اجتماًعا ل�جمعية العمومية مرة واحدة ع�� األقل �� السنة. 

سيتم إرسال الدعوة بما �� ذلك جدول أعمال االجتماع إ�� املساهم�ن 

 . املطلو�ةخالل ف��ة اإلشعار 

النصاب القانو�ي للمساهم�ن للمطالبة �عقد اجتماع  يجب تحقق

 ، ينشرالقانون  يقضيھجدول األعمال. وفًقا ملا  وتقديما�جمعية العمومية 

، بطر�قة بما �� ذلك التقر�ر السنوي  و املستنداتمجلس اإلدارة التقار�ر 

إ�� جنب مع جدول �سهل الوصول إل��ا ع�� موقع الشركة اإللك��و�ي جنًبا 

 األعمال.
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يحتوي النظام األسا��ي ع�� أح�ام تضمن حقوق املساهم�ن �� الدعوة  

وضع البنود ع��  جمعية العمومية �� الوقت املناسب ولعقد اجتماع ا�

، وطرح األسئلة األمور املدرجة �� جدول األعمال ، ومناقشةجدول األعمال

 .ع�� معلومات وافيةمبنية اإلجابات واتخاذ قرارات وتلقي 

قهم �� التصو�ت حقوقاملساهم�ن �ممارسة  تيس��يجب ع�� الشركة 

.
ً
  بأنفسهم أو عن طر�ق من يمثلهم قانونا

املعلومات املتعلقة باملر�ح�ن �جلس اإلدارة بما املساهم�ن  إعطاءيجب 

وا�خ��ة واملؤهالت األخرى ل�ل  ،�� ذلك وصف املهارات املهنية والفنية

 مر�ح.

يجب  وال�ي بتوزيع األر�اح  املتعلقةبقواعد الشركة  ملساهم�نا إطالع جبي

اجتماع ا�جمعية العامة و�تم �شرها �عد ذلك  ��أن يقدمها مجلس اإلدارة 

 ع�� موقع الشركة.

 تقديم املعلومات والوصول إل��ا  2-4

والشفافية، يجب ع�� الشركة اإلفصاح عن  الرشيدةا�حوكمة  ألغراض 

 أي حقائق و/أو قرارات جديدة قد تؤثر ع�� املساهم�ن. 

، استخدام وسائط االتصال املناسبة، مثل اإلن��نت ع�� الشركة يجب

 لتمر�ر املعلومات إ�� املساهم�ن وأ�حاب املص�حة �� أي وقت.

مجموعة املستثمر�ن يمكن أيًضا الوصول إ�� املعلومات ال�ي تف�ح ع��ا 

 ع�� موقع الشركة اإللك��و�ي املذ�ور أعاله. القطر��ن

 مجلس اإلدارة .3

 مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة 3-1

 ،وحقوق ، مهام يو�ح بالتفصيلمجلس اإلدارة هذا امليثاق الذي  اعتمد

حوكمة  نظاموواجبات ومسؤوليات األعضاء ورئيس مجلس اإلدارة وفًقا ل

صادر عن هيئة قطر لألسواق املالية والنظام األسا��ي الشر�ات ال

 للشركة. 

 �شمل مسؤوليات ا�جلس ع�� سبيل املثال ال ا�حصر ما ي��:

 ؛اتيجية للشركة وأهدافها الرئيسيةاملوافقة ع�� ا�خطة االس��  •

ل الرئيسية وخطط األعما ،وضع االس��اتيجية الشاملة للشركة •

 ؛وسياسة إدارة ا�خاطر

واس��اتيجيا��ا وأهدافها  لرأس مال الشركة،هي�ل  أمثلتحديد  •

 ؛الية واعتماد امل��انيات السنو�ةامل

مراقبة النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وحيازة / التصرف ��  •

 األصول.

 تحديد أهداف األداء ومراقبة تنفيذها واألداء العام للشركة. •

أساس دوري من  مراجعة واعتماد الهيا�ل التنظيمية للشركة ع�� •

، ومهام ومسؤوليات الشركة ،أجل ضمان التوزيع املتم�� لوظائف

 ؛خاصة ب�ن وحدات الرقابة الداخليةو 

املوافقة ع�� دليل اإلجراءات الذي أعدتھ اإلدارة التنفيذية لتنفيذ  • 

اس��اتيجية وأهداف الشركة. يجب أن يتضمن الدليل تحديد 

لسريع مع هيئة قطر لألسواق الطرق والوسائل ال�ي �سهل االتصال ا

ع جميع األطراف املالية والسلطات التنظيمية األخرى وكذلك م

 ؛املعنية با�حوكمة، بما �� ذلك �عي�ن مسؤول اتصال

املوافقة ع�� ا�خطة السنو�ة للتدر�ب والتعليم للشركة بما �� ذلك  •

 ؛امليثاق، وفًقا لهذا وأ�شط��ا وحوكم��ا ،ال��امج ال�ي تقدم الشركة

 �شملوضع قواعد و�جراءات الرقابة الداخلية واإلشراف عل��ا.  •

 :التا��

o ح أي حاالت مكتو�ة تنظم تضارب املصا�ح وت�ح وضع سياسة

واإلدارة التنفيذية  ،تضارب محتملة من قبل مجلس اإلدارة

واملساهم�ن. �شمل هذا إساءة استخدام أصول ومرافق الشركة 

 ؛املعامالت مع األطراف ذات الصلة وكذلك سوء اإلدارة الناتج عن

o و�منع تضارب لشفافيةنظام إفصاح �امل �سهل العدالة وا وضع ،

جراءات ال�ي اإل  سيشملاملصا�ح واستغالل املعلومات الداخلية. كما 

، وتحديد ف��ات التعامل �� األوراق املالية نديتبعها املطلعون ع

و أي من الشر�ات كة أالتداول ا�حظورة �� األوراق املالية للشر 

ال�ي سيتم ، داد قائمة محدثة دورً�ا للمطلع�ن، و�عالتا�عة لها

 ؛امشارك��ا مع مجلس اإلدارة والسوق، وعندما يتم تحدي��

o بما �� ذلك القواعد المة القواعد املالية وا�حاسبيةضمان س ،

 ؛ملتعلقة بإعداد التقار�ر املاليةا

o ارة ا�خاطر من خالل ضمان تنفيذ أنظمة التحكم املناسبة إلد

والكشف ع��ا بطر�قة التنبؤ با�خاطر ال�ي قد تواجهها الشركة 

 ؛شفافة

o ؛الرقابة الداخلية للشركة سنوً�ا مراجعة فعالية إجراءات 

o  امليثاق،تعارض مع أح�ام هذا يحوكمة للشركة ال  نظامصياغة 

 األمر.ومراقبتھ و�عديلھ �لما لزم  النظامواإلشراف ع�� فاعلية هذا 

o لعضو�ة  و وا�حةومعاي�� و�جراءات محددة  ،وضع سياسات

 عل��ا. العموميةمجلس اإلدارة وتنفيذها �عد موافقة ا�جمعية 

o  وضع سياسة مكتو�ة تنظم العالقات ب�ن أ�حاب املص�حة من أجل

. يجب أن �غطي هذه السياسة �ش�ل وحماية حقوقهمحماي��م 

 خاص ما ي��:
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o  أ�حاب املصا�ح �� حالة ان��اك حقوقهم ال�ي  �عو�ض آليات

 ؛ .تقرها األنظمة وتحم��ا العقود

o  ش�اوى أو الن�اعات ال�ي قد تنشأ ب�ن الشركة وأ�حاب للآليات

 ؛املص�حة

o  آليات مناسبة ل�حفاظ ع�� عالقات جيدة مع العمالء

 ؛واملوردين وحماية سر�ة املعلومات املتعلقة ��م

o  واملوظف�ن ��  ةالتنفيذي لإلدارةوضع مدونة لقواعد السلوك

وتنظم عالق��م  الشركة تتوافق مع املعاي�� املهنية واألخالقية

 هذه املدونة لرقابة، و��شاء آليات مع أ�حاب املص�حة

 ؛��اواالمتثال 

o لشركة.لاالجتماعية ساهمات امل 

للقوان�ن وضع السياسات واإلجراءات ال�ي تضمن امتثال الشركة  •

 ،عن املعلومات ا�جوهر�ة للمساهم�ن باإلفصاحواللوائح وال��امها 

 ؛الدائن�ن وأ�حاب املص�حة اآلخر�نو 

طر�قة دعوة جميع املساهم�ن �حضور اجتماع ا�جمعية العمومية ب   •

مل الدعوة واإلعالن ع�� م�خص يحددها القانون. يجب أن �ش

�جدول أعمال ا�جمعية العامة. يجب أن ت�ون مناقشة تقر�ر 

 ؛عليھ بنًدا �� جدول األعمال هذا ا�حوكمة واملوافقة

ة التنفيذية وخطة تعيينات اإلدار ا�خاصة باملوافقة ع�� ال��شيحات  •

 إلدارة.ا�خاصة باالتعاقب 

والتحليالت  ،دمات املاليةآلية للتعامل والتعاون مع مقدمي ا�خ وضع •

ال�ي  �جهاتوكذلك مع ا ،والتصنيفات االئتمانية وغ��ها ،املالية

تحدد معاي�� ومؤشرات األسواق املالية من أجل تقديم خدما��ا 

 ؛ة وشفافيةبن�اهميع املساهم�ن �� الوقت املناسب �ج

و�دارة  الرقابة الذاتيةبرامج التوعية الالزمة لنشر ثقافة  وضع •

 ؛ا�خاطر �� الشركة

ح امل�افآت وضع سياسة وا�حة ومكتو�ة تحدد أساس وطر�قة من •

إلدارة ا�افآت مباإلضافة إ�� حوافز و  ،ألعضاء مجلس اإلدارة

دون أي تمي��  النظامالتنفيذية وموظفي الشركة وفًقا ملبادئ هذا 

هذه السياسة  يتم تقديمأو ا�جنس أو الدين.  ،ع�� أساس العرق 

 ؛للموافقة عل��ا العموميةا إ�� ا�جمعية نو�ً س

ذات العالقة وعرضها  األطرافوضع سياسة وا�حة للتعاقد مع  •

 ؛عل��ا للموافقةع�� ا�جمعية العمومية 

لتقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة  مؤشرات ومعاي��وضع  •

 .التنفيذية

العناية الواجبة �� إدارة  مجموعة املستثمر�ن القطر��نيبذل مجلس إدارة 

 ،والشر�اء ،الشركة بطر�قة فعالة ومنتجة لتحقيق مص�حة الشركة

 واملساهم�ن وأ�حاب املص�حة.

يتحمل مجلس اإلدارة أيًضا مسؤولية حماية املساهم�ن من املمارسات  

 / قرارات قد تضر ��م. أفعالواألعمال غ�� القانونية أو املسيئة أو أي 

، يجب ع�� أعضاء مجلس سؤوليات واملهام املذ�ورة أعالهباإلضافة إ�� امل

 اإلدارة:

�حسن نية ومع العناية الواجبة. يجب و  ةيمسؤولبالقيام بواجبا��م  •

يذية أو ع�� معلومات �افية من اإلدارة التنفمبنية قرارا��م  ت�ون أن 

 ؛من أي مصدر آخر موثوق بھ

 ؛م�نتمثيل جميع املساه •

، ح�ى لو لم يكن قد ي�ون �� مص�حة الشركةذ �ل ما التعهد بتنفي •

ا لصا�ح �� مص�حة ا�جموعة ال�ي يمثلو��ا أو أولئك الذين صوتو 

 ؛�عيي��م �� مجلس اإلدارة

أي  اتخاذ وخطواتلإلدارة التنفيذية  املفوضةتحديد الصالحيات  •

 ؛إجراءات وصالحية هذا التفو�ض

 بإقرارها مجلس اإلدارة؛تحديد األمور ال�ي يحتفظ  •

أعضاء مجلس اإلدارة التأكد من وضع اإلجراءات املناسبة لتوجيھ  •

صة �� األمور املالية والقانونية، باإلضافة إ�� ، وخاا�جدد للشركة

 ؛تدر���م، عند الضرورة

الشركة �جميع أعضاء مجلس التأكد من توف�� معلومات �افية عن  •

من ، �ش�ل خاص، غ�� التنفيذي�ن ، واألعضاءاإلدارة، �ش�ل عام

 أجل تمكي��م من أداء واجبا��م ومسؤوليا��م بطر�قة فعالة.

 9من النظام األسا��ي للشركة واملادة  37، وفًقا للمادة باإلضافة إ�� ذلك

، ال الصادر عن هيئة قطر لألسواق املاليةحوكمة الشر�ات  نظاممن 

 ، وال يجوز � قروض تمتد ألك�� من ثالث سنواتيجوز للمجلس الدخول �

، ما إبراء مدي�ي الشركة من ال��اما��م أو رهن عقارات الشركة أو  بيع لھ

 النظام األسا��ي للشركة. ����ذه املعامالت ُيصرح لم 

ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة اإلدالء بأي بيانات أو تقديم بيانات / 

 .مجلس اإلدارةمعلومات دون موافقة مسبقة من رئيس 

 اجتماعات ا�جلس وال�جان. اإلدارة حضور  مجلسأعضاء ع��  يجب

 التعاون ب�ن ا�جلس واإلدارة التنفيذية 3-2

تتعاون اإلدارة التنفيذية وا�جلس �ش�ل وثيق من أجل خدمة املصا�ح 

 العليا للشركة ومساهم��ا.

يجب ع�� اإلدارة التنفيذية تنسيق الن�ج االس��اتي�� للشركة مع مجلس 

س��اتيجية مع ا�جلس ع�� ف��ات اإلدارة ومناقشة الوضع ا�حا�� لتنفيذ اال 

 منتظمة.
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تقوم اإلدارة التنفيذية بإبالغ مجلس اإلدارة بانتظام ودون أي تأخ�� بجميع القضايا 

وحالة  ،وتطو�ر األعمال ،ذات األهمية للمجموعة وخاصة تلك املتعلقة بالتخطيط

أي انحراف  تحديد اإلدارة التنفيذية يجب ع��و�دارة ا�خاطر واالمتثال. ، ا�خاطر

 ، وتو�ح أسباب ذلك.ط وأهداف األعمال ال�ي سبق وضعهاعن خط

وظائف اإلدارة التنفيذية وواجبات إعداد التقار�ر بالتفصيل.  اإلدارة مجلسيحدد  

ت�ون تقار�ر اإلدارة التنفيذية املقدمة إ�� ا�جلس خطية. املستندات يجب أن 

والبيانات املالية املوحدة  ،نات املالية السنو�ةاملطلو�ة للمراجعة واملوافقة �� البيا

 ، بما �� ذلك تقر�ر حوكمة الشركة.والتقر�ر السنوي  ،وتقر�ر مدققي ا�حسابات

الرشيدة للشر�ات مناقشة مفتوحة ب�ن اإلدارة التنفيذية ومجلس  حوكمةتتطلب ا�

 اإلدارة. إن االل��ام الصارم بالسر�ة لھ أهمية قصوى لذلك.

 بنظامالتنفيذية واملوظف�ن دائًما ء مجلس اإلدارة من ال��ام اإلدارة يتأكد أعضا

 السر�ة.

 تكو�ن مجلس اإلدارة 3-3

 ع��من خمسة أعضاء   القطر��ن املستثمر�ن مجموعةيت�ون مجلس إدارة 

أن ي�ون ثلث أعضاء ا�جلس ع�� األقل من املستقل�ن وأن ت�ون أغلبية 

 نصمع  متوافقهذا الت�و�ن   ي�ون  ان ع��األعضاء من غ�� التنفيذي�ن 

 قانون  أح�ام �عض بتعديل 2021 لسنة) 8( رقم قانون من  97 ةاملاد

من  6واملادة   2015 لسنة) 11( رقم بالقانون  الصادر التجار�ة الشر�ات

  .عن هيئة قطر لألسواق املالية الصادرحوكمة الشر�ات  نظام

من النظام األسا��ي  32لمادة ل مجموعة املستثمر�ن القطر��نمجلس إدارة  يمتثل

هيئة قطر  حوكمة الشر�ات الصادر عن نظاممن  5للشركة وكذلك مع املادة 

 سواق املالية.لأل 

 أي عضوتحكم  عدم مجموعة املستثمر�ن القطر��نيضمن ت�و�ن مجلس إدارة   

 ى إصدار أي قرار.في من األعضاء

سواق أل الشر�ات الصادر عن هيئة قطر ل ةحوكم نظاموفًقا للتعر�ف الوارد �� 

 ال، ع�� سبيل املثال إذا �ان، دارة غ�� مستقلاإل املالية، ُ�عت�� عضو مجلس 

  ا�حصر:

 ؛م الشركة أو أي شركة من مجموع��امن أسه %1متلك ما ال يقل عن ي •

م الشركة أو أي شركة من أسه %5ممثل ل�خص اعتباري يمتلك ع�� األقل  •

 ؛من مجموع��ا

أحد أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة أو أي شركة �� مجموع��ا خالل السنة  •

 ؛اإلدارةالسابقة النتخاب مجلس 

مجلس إدارة أو  من أعضاء من الدرجة األو�� مع أي عضو قرابةلديھ عالقة  •

 ؛للشركة أو أي شركة من مجموع��ا ن أعضاء اإلدارة التنفيذيةمعضو 

 ؛شركة ضمن مجموعة الشركةإدارة أي مجلس  من أعضاء عضو •

ي شركة �� مجموع��ا مثل أي من األطراف املرتبطة بالشركة أو ألدى موظًفا  •

ل السنة السابقة ا�خارجي�ن واملوردين الرئيسي�ن خال مدققي ا�حسابات

ه أي طرف من هذ لدىا�جلس، أو �ان لھ حصص مسيطرة نتخاب إل 

 ؛العام�ن السابق�ن النتخاب ا�جلسخالل  األطراف

لديھ أي معامالت تجار�ة أو مالية مباشرة أو غ�� مباشرة مع الشركة أو أي  •

 شركة من مجموع��ا خالل العام�ن السابق�ن النتخاب مجلس اإلدارة.

ة الشر�ات الصادر عن هيئة حوكم نظام، وفًقا للتعر�ف الوارد �� عالوة ع�� ذلك

مجلس  التنفيذي هو عضودارة غ�� إل سواق املالية، فإن عضو مجلس األ قطر ل

 يتلقى أجًرا. ذي الليس لديھ منصب إداري بدوام �امل �� الشركة أو الالذي إدارة 

 رئيس مجلس اإلدارة .4 

 مجلس اإلدارةرئيس مسؤوليات 

الشركة و�ضمن  مجلس إدارة مجموعة املستثمر�ن القطر��نيمثل رئيس 

إدارة الشركة بطر�قة فعالة ومنتجة. �عمل رئيس مجلس اإلدارة دائًما 

ومساهم��ا وأ�حاب املص�حة ف��ا ع�� حد  ،وشر�ا��ا ،ملص�حة الشركة

 سواء.

 وفًقا، إلدارة لھ أهمية كب��ة. و�التا��حضوره اجتماعات مجلس ايمثل 

سواق أل ة قطر لة الشر�ات الصادر عن هيئحوكم نظاممن  11لمادة ل

 ا�حصر ما ي��: الاملالية ، �شمل وظائفھ ع�� سبيل املثال 

بطر�قة  الرئيسية املسائليناقش جميع  مجلس اإلدارةالتأكد من أن  •

 ؛فعالة و�� الوقت املناسب

 ؛ع�� جدول أعمال اجتماعات ا�جلس املوافقة •

تصر�ف ��جيع أعضاء مجلس اإلدارة ع�� املشاركة بنشاط ��  •

ن بمهامهم بما يخدم مص�حة ا�جلس والتأكد من أ��م يقومو  شئون 

 ؛الشركة

فافة ع�� قنوات تزو�د املساهم�ن باملعلومات بطر�قة فعالة وش •

 ؛االتصال ا�ختلفة

�ن و�عز�ز �سهيل املشاركة الفعالة ألعضاء ا�جلس غ�� التنفيذي •

 ؛العالقات البناءة معهم

 نظامأح�ام  تنفيذ �شأن ةدائمبصورة  علمإبقاء األعضاء ع��  •

 سواق املالية.أل ر�ات الصادر عن هيئة قطر لحوكمة الش

وأعضاء مجلس اإلدارة  ،يضمن رئيس مجلس اإلدارة دائًما امتثال الشركة

 وأعضاء اإلدارة التنفيذية للقوان�ن واللوائح ذات الصلة.

، ال يمكن أن ي�ون رئيس مجلس تطلبات هيئة قطر لألسواق املاليةوفًقا مل

اإلدارة رئيًسا ألي �جنة أو ا�جمع ب�ن منصبھ وأي منصب تنفيذي آخر �� 

 الشركة.

كما ال يجوز أن ي�ون رئيس مجلس اإلدارة رئيًسا أو نائًبا للرئيس �� أك�� 

) 3) �� قطر أو عضو مجلس إدارة �� أك�� من ثالث (2( اثن�ن من شركت�ن

 شر�ات �� قطر.

 مجلس اإلدارة أم�ن سر  .5

من املهام ال�ي ��دف إ�� إدارة  بالعديد مجلس اإلدارة أم�ن سريقوم 

 ال�جالت والوظائف اإلدار�ة �جلس اإلدارة.

ضاء ا�جلس م�حو�ة مجلس اإلدارة دعوات إ�� أع أم�ن سريرسل 

 ، ضمن اإلطار الزم�ي املناسب.بجدول األعمال

ع �جلس محاضر �ل اجتما وحفظمجلس اإلدارة بت�جيل  أم�ن سريقوم 

ا ط الضوء ع�� جدول األعمال ا�حدد سلًف �سل�سرد و اإلدارة. ا�حاضر 

 ل�ل اجتماع وكذلك القرارات املتخذة خالل هذه االجتماعات.
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ادر عن هيئة قطر لألسواق حوكمة الشر�ات الص نظام ينص عليھوفًقا ملا 

مجلس اإلدارة ��جل خاص إلقرار أعضاء  أم�ن سر، يحتفظ املالية

 ا�جلس �عدم شغلهم وظائف محظورة.

 �شكيل ال�جان .6

 لألسواقحوكمة الشر�ات الصادر عن هيئة قطر  نظاممن  10مادة وفًقا لل

 ، يجوز للمجلس تفو�ض �عض سلطاتھ إ�� ال�جان.املالية

ال�جان  تقوم�ش�ل مجلس اإلدارة �جاًنا ذات خ��ة �افية. من املف��ض أن 

القضايا املعقدة. يجب ع�� رؤساء  ةعا�جمكفاءة وظائف ا�جلس و  بز�ادة

ال�جان املعنية تقديم تقار�ر منتظمة إ�� ا�جلس عن وظائف �جن��م. ال 

 يمكن لعضو مجلس اإلدارة أن يرأس أك�� من �جنة أ�شأها ا�جلس.

 و�جنة التدقيق. ال��شيحات وامل�افآت�شمل هذه ال�جان �جنة 

 �جنة ال��شيحات وامل�افآت .7

حوكمة الشر�ات الصادر عن  نظاممن  19اعتباًرا من اآلن ووفًقا للمادة 

امل�افآت ��  ، تم دمج �جنة ال��شيحات و�جنةاملالية لألسواقهيئة قطر 

 �جنة واحدة. 

 .اتوال��شيح �افآتامل -ال�جنة �شارك �� مجال�ن مختلف�ن ، فإن هذهبالتا��

ال��شيحات وامل�افآت مجلس اإلدارة �� وضع سياسة امل�افآت �ساعد �جنة 

للشركة ع�� أساس سنوي. تحدد هذه السياسة وتضع إطار امل�افآت 

واإلدارة  ،وأعضاء مجلس اإلدارة ،وكذلك حوافز رئيس مجلس اإلدارة

 التنفيذية واملوظف�ن.

اء مجلس اإلدارة خمسة ضمن أال تتجاوز امل�افآت ا�خصصة ألعضت و

 النظام األسا��ي من 46، وفًقا للمادة ) من صا�� أر�اح الشركة%5املائة (ب

نون الشر�ات (القانون من قا 119املادة و ، �جموعة املستثمر�ن القطر��ن

ة الشر�ات الصادر عن حوكم نظاممن  18) واملادة 2015 سنةل 11رقم 

 سواق املالية.أل هيئة قطر ل

مسؤولة عن ترشيح أعضاء مجلس كما أن �جنة ال��شيحات وامل�افآت 

 رفةواملع ،اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية. تأخذ ال�جنة �� االعتبار املهارات

 نية واأل�اديمية و�خصية املر�ح�ن.فوال ،وا�خ��ة وكذلك املؤهالت املهنية

ة الشر�ات الصادر عن حوكم نظاممن  18ال�جنة وفًقا للمادة  �شكيلتم 

 الية.سواق املأل هيئة قطر ل

 �جنة التدقيق .8

و�دارة ا�خاطر واالمتثال و�عي�ن  ،ا�حاسبة اممهمع  التدقيقتتعامل �جنة 

، ا�خار�� املدقق(بما �� ذلك تحديد استقاللية  ھا�خار�� ووظائف املدقق

 النقاط املركز�ة، وتحديد ا�خار�� املدققإ��  التدقيقو�صدار تفو�ض 

ال�ي ا�خار��  املدققا�حسابات والتفاوض ع�� اتفاقية الرسوم مع  لتدقيق

 ).العموميةوافقة ا�جمعية تخضع مل

 التدقيقاملسؤوليات الرئيسية ل�جنة  

 للمادة  تدقيق�جنة ال إ�شاءتم   
ً
ة الشر�ات حوكم نظاممن  18طبقا

مجموعة سواق املالية. و���أس �جنة تدقيق أل الصادر عن هيئة قطر ل

مجلس اإلدارة وتضم  من أعضاءعضو مستقل  املستثمر�ن القطر��ن

 غالبية األعضاء املستقل�ن.

 �شمل مسؤوليات �جنة التدقيق، ع�� سبيل املثال ال ا�حصر: 

ا�خارجي�ن وضمان  املدقق�نوترشيح  ،تحديد إجراءات التعاقد •

 ؛استقاللي��م أثناء أداء واجبا��م

 مهام، ومراقبة لشركةباالداخلية أعمال الرقابة راف ع�� اإلش •

، وضمان ا�خارجي�ن دقق�نا�خارجي�ن، والتنسيق مع امل املدقق�ن

 ؛�� تنفيذ أفضل املعاي�� الدولية امتثالهم

الية والتقار�ر اإلشراف ع�� ومراجعة دقة و�حة البيانات امل •

 ؛�ع السنو�ةر السنو�ة و 

ا�خارجي�ن ومالحظات املدقق�ن  ومراجعة ومتا�عة تقار�ر ،دراسة •

 ؛البيانات املالية للشركة �شأن

 مراجعة أنظمة الرقابة املالية والداخلية و�دارة ا�خاطر. •

، مع شركة �شأن إدارة ا�خاطر بانتظامومراجعة سياسات ال وضع •

واتجاهات االستثمار  ،و�غ��ات السوق  ،مراعاة أعمال الشركة

 ؛ا�خاصة بالشركةوخطط التوسع 

 ؛الداخلية للشركة لرقابة يتعلق با اإلدارة فيماتنفيذ مهام مجلس  •

فيذية فيما يتعلق ا�خار�� واإلدارة التن املدققإجراء مناقشات ب�ن  •

مالءمة القرارات والتقديرات  مدى ، وخاصةتدقيق ا�خاطرعمليات �

 ؛جلس إلدراجها �� التقر�ر السنوي ا�حاسبية وتقديمها إ�� ا�

الداخلية  و الرقابةواإلدارة التنفيذية  ،مجلس اإلدارة مهامتنسيق  •

 للشركة.

) اجتماعات 6�جنة التدقيق بمجموعة املستثمر�ن القطر��ن �عقد ( تل��م

 .خالل السنةع�� األقل 

ا رسمًيا يتم  املستثمر�ن القطر��نمجموعة اعتمدت �جنة تدقيق 
ً
ميثاق

: اإللك��و�ي موقع مجموعة املستثمر�ن القطر��نع��  �تاحتھ�شره و 

http://www.qatariinvestors.com/english/Mediacenter/reports    

 

 

 

 

http://www.qatariinvestors.com/english/Mediacenter/reports
http://www.qatariinvestors.com/english/Mediacenter/reports
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 تضارب املصا�ح .9

 عدم املنفعة 9-1

واإلدارة التنفيذية واملوظف�ن، فيما يتعلق  مجلس اإلدارة،ال يجوز ألعضاء 

ألنفسهم أو ألي �خص  مزايا أخرى مدفوعات أو ، طلب أو قبول �عملهم

 آخر من أطراف ثالثة أو منح مزايا غ�� قانونية ألطراف ثالثة.

أعضاء مجلس اإلدارة ملزمون بالعمل من أجل مص�حة الشركة. ال يجوز  

��  مصا�ح �خصيةع��  الس�� ل�حصول ألي عضو من أعضاء ا�جلس 

 ا�خصصة للشركة لنفسھ. األعمالفرص قراراتھ أو استخدام 

 العالقة وي معامالت األطراف ذ 9-2

 أي �خص: هو العالقة  والطرف ذ

 لمجموعة؛ تا�عة لعضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي شركة  -

 ؛لشركة أو أي شركة تا�عة للمجموعةعضو �� اإلدارة التنفيذية ل -

لشركة أو أي شركة ) باملائة ع�� األقل من أسهم ا5متلك خمسة (ي -

 ؛تا�عة للمجموعة

 ؛أعاله �نانية ع�� األقل من أي من املذ�ور قر�ب من الدرجة الث -

مجلس إدارة  من أعضاء عضو ةسيطر ل يخضع�خص اعتباري  -

 مجموعة؛تا�عة لل الشركة أو أي شركة

 من الدرجة األو�� أو الثانية؛لهم عضو تنفيذي �� اإلدارة أو قر�ب  -

قد شارك �� مشروع أو شراكة من أي نوع مع الشركة أو أي شركة تا�عة  -

 للمجموعة.

لرئيس ي تضارب �� املصا�ح يجب ع�� جميع أعضاء ا�جلس اإلفصاح عن أ

 دون أي تأخ�� و�بالغ أعضاء ا�جلس اآلخر�ن بذلك. مجلس اإلدارة

، � املصا�حإبالغ ا�جلس بأي تضارب � مجلس اإلدارةيجب ع�� �ل عضو ��   

أو  ،مع العمالء إدار�ةتلك ال�ي قد تنتج عن وظيفة استشار�ة أو  وخاصة

 أو املقرض�ن أو شر�اء األعمال اآلخر�ن. ،املوردين

أو استشارة أو اتفاقية خدمة أخرى باإلضافة إ��  ،يجب أن يتم أي حدث

عقود العمل ب�ن عضو مجلس اإلدارة والشركة أو أي معاملة ب�ن عضو 

وال  قدم املساواة واالستقالليةمجلس اإلدارة والشركة بأسعار السوق وع�� 

��  و�تم مناقش��اعارض مع مصا�ح الشركة شروط تتع�� يجب أن �شمل 

 غياب عضو مجلس اإلدارة املع�ي.

�� التقر�ر  العالقةيجب اإلفصاح عن جميع معامالت األطراف ذات   

السنوي للشركة و�جب اإلشارة إل��ا ع�� وجھ التحديد �� اجتماع ا�جمعية 

  العمومية للمساهم�ن �عد الدخول �� مثل هذه املعامالت.
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املتعلقة مباشرة  معلومات املطلع�نيجب ع�� مجلس اإلدارة اإلفصاح عن 

�� حالة  اإلفصاحبالشركة دون أي تأخ�� ما لم يتم إعفاؤها من شرط 

 فردية.

ال يجوز ألي عضو �� مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية شراء أو بيع أسهم 

 استحواذهم ع���� الشركة (�حسا��م ا�خاص أو �حساب اآلخر�ن) أثناء 

 ، أو خالل الف��ات التالية:املطلع�ن املتعلقة بالشركةمعلومات 

ف��ة ا�حظر خمسة أيام عمل قبل تار�خ ا�عقاد مجلس اإلدارة  ت�ون  •

 ا�جلس ا�عقاد تمام وح�ى السنو�ة املاليةاقشة البيانات ملن

 . ل�جمهور  ع��ا واإلفصاح واعتمادها

عن   لالفصاحعمل قبل التار�خ ا�حدد  أيام  ثالثةف��ة ا�حظر  ت�ون   •

وح�ى تمام اإلعالن ع��ا  السنو�ةالبيانات املالية ر�ع ونصف السنو�ة 

 .ل�جمهور 
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البيانات  ت�ون بات الصادرة عن ا�جهات ذات الصلة، ا مع املتطلتماشيً 

 خاللمن قبل مدقق خار�� مرة واحدة  تدقيقهاتم ي، ال�ي وحدةاملالية امل

، متاحة للسوق. ت�ون لسنةومراجع��ا �� منتصف ا سنةالسنة و�� ��اية ال

 ) يوًما من ��اية90�سع�ن ( خاللية املوحدة متاحة ل�جمهور البيانات املال

ر�ع ية نصف السنو�ة والتقار�ر ت�ون التقار�ر املرحلو ؛ السنة املالية

) يوًما وثالث�ن 45ن (خمسة وأر�ع� خاللاملرحلية متاحة ل�جمهور  السنو�ة

 ، من ��اية الف��ة املشمولة بالتقر�ر.) يوًما، ع�� التوا��30(

عداد والعرض العادل للبيانات املالية املوحدة وفًقا للمعاي�� يتم اإل 

قانون لوكذلك األح�ام السار�ة  )IFRSإلعداد التقار�ر املالية (الدولية 

 الشر�ات.

 البيانات املالية السنو�ة: دقيقتبفيما يتعلق 

�� مجلس اإلدارة أو �جنة ، يجب علالختيارقبل تقديم مق��ح  )1(

ا�خار�� املق��ح يو�ح ما إذا  دققا�حصول ع�� بيان من امل تدقيقال

 اليةمعالقات  عمل أوعالقات  -عندما ينطبق ذلكو –هنالك  �ان

 ا�خار�� دققغ��ها من العالقات ب�ن املأو ة �خصيعالقات  أو

والشركة  ا�حسابات من ناحية كب�� مدققيوهيئاتھ التنفيذية و 

، و ما إذا �ان من شأن أخرى  هيئاتھ التنفيذية من ناحيةوأعضاء 

موضع شك. يجب أن يتضمن ��  يتھاستقاللأن تضع  تلك العالقات 

�جموعة خدمات األخرى أداء ا�تم مدى أي إ�� هذا البيان 

�� العام املا��ي، وخاصة �� مجال  املستثمر�ن القطر��ن

 ؛تم التعاقد عل��ا للسنة التالية ا�خدمات ال�ي، أو االستشارات

�خار�� ع�� أنھ سيتم إبالغ مع املدقق ا مجلس اإلدارة يتفقيجب أن  )2(

أي عن فور ع�� ال تدقيقأو ا�جلس أو �جنة ال رئيس مجلس اإلدارة،

 تم إال إذا، التدقيقتح�� يحدث أثناء أسباب لعدم األهلية أو 

 ؛استبعاد هذه األسباب ع�� الفور 
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 يةو�برام اتفاق تدقيقا�خار�� بإجراء ال املدقق مجلس اإلدارةي�لف  )3(

 مومية؛وافقة ا�جمعية العمل ع�� أن تخضع، �شأن الرسوم

دون أي تأخ�� عن جميع  لإلبالغا�خار��  ملدققا بإعالم ا�جلس  يقوم )4(

إجراء ل�ي قد تنشأ أثناء واألحداث ذات األهمية ملهام ا�جلس ا الوقائع

 ؛التدقيق

��  بالتدو�نأو /قيام املدقق ا�خار�� بإبالغھ ويقوم ا�جلس ب��تيب  )5(

 وقائع، تدقيقال إجراء، أثناء ا�خار�� املدققتقر�ر املدقق�ن إذا واجھ 

 من قبل 
ً
�شأن ميثاق أو اإلدارة التنفيذية /و مجلس اإلدارةتظهر خطأ

 مجلس اإلدارة؛ 

حول البيانات املالية  مجلس اإلدارةا�خار�� �� مداوالت  املدقق�شارك  )6(

النتائج األساسية ب ا�خاصةالسنو�ة والبيانات املالية املوحدة والتقار�ر 

  .لتدقيقھ

  

 


