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الشركة لتعزيز قيمة المساهمين وحماية أموالهم، كما تلتزم الشركة بنظام الشركات جوهر المنهج الذي تتبناه "( بإرثنا العريق المبني على أسس النزاهة والشفافية والحوكمة واألخالقيات الجيدة. وتمثل حوكمة الشركةنفتخر في شركة اإلجارة القابضة )"

 حوكمة شركات يتيح إدارة فاعلة ورائدة ومأمونة يكون من شأنها تحقيق النجاح للمجموعة على المدى الطويل. 

"( الذي نشرته هيئة قطر لألسواق النظام)" 2014مارس  9من نظام حوكمة الشركات تاريخ  30. وقد جرى إعداد هذا التقرير بما يتناسب مع متطلبات المادة 2016حوكمة الشركات لعام ويسر الشركة أن تقدم إلى حضرة المساهمين التقرير التالي عن 

 "( المتثال الشركة ألحكام النظام.المجلسالمالية ويتضمن  تقييم مجلس إدارة الشركة )"

 ي اتخذتها الشركة للتوافق مع أحكام هذا النظاماإلجراءات الت .1

 في إطار تنفيذ متطلبات امتثالها لحوكمة الشركات:  2016اتخذت الشركة الخطوات المذكورة الحقاً عام 

 من النظام. 31إعداد وإصدار هذا التقرير وفقا لما تتطلبه المادة  (أ

 ميثاق لحوكمة الشركات يتضمن مبادئ وسياسات حوكمة الشركات التي وضعتها الشركة لنفسها.مراجعة التطبيقات الحالية لنظام حوكمة الشركة واعتماد  (ب

أعضاء اإلدارة غير التنفيذيين بما يتوافق مع متطلبات من النظام. يحدد الميثاق بالتفصيل مهمة المجلس ومسؤولياته والواجبات المختلفة لكل ٍّ من رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر و 4"( وفقاً للمادة الميثاقإعداد وإعتماد ميثاق مجلس اإلدارة )" (ج

 من النظام. تم نشر الميثاق على موقع اإلجارة اإللكتروني. 14و 13و 12و 11و 10و 9و 8و 7و 6و 5المواد 

 .النظاممن  7الحفاظ على الفصل بين منصبي رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي على النحو المحدد في الميثاق ووفقاً للمادة  (د

 من النظام. 9الحفاظ على تشكيل المجلس على النحو المحدد في النظام االساسي و الميثاق ووفقاً للمادة  (ه

 .من النظام 12تعيين أمين سر للمجلس للقيام بالمهام المنصوص عليها في الميثاق والمادة  (و

 النظام. من 13.2و 13.1تطوير سياسة تعامالت لألطراف ذوي العالقة عمالً بالمادتين  (ز

 .16من النظام وتطوير مسودة نطاق إطار عمل موسع للجنة الترشيحات بما يتوافق مع أحكام المادة  16.2تعيين لجنة الترشيحات وفقا للمادة  (ح

 .17 من النظام وتطوير مسودة نطاق إطار عمل موسع للجنة المكافآت بما يتوافق مع أحكام المادة 17.1تعيين لجنة المكافآت وفقا للمادة  (ط

 .من النظام واعتماد إطار عملها 18تعيين لجنة التدقيق وفقا للمادة  (ي

 18.6اعتماد ميثاق مستقل بذاته للجنة التدقيق وفقًا للمادة  (ك

 .من النظام 19تطوير أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك سياسة التدقيق الداخلي، وتعيين مدقق داخلي وفقا للمادة  (ل

 من النظام. 20.1قق خارجي( وفقاً للمادة تعيين مراقب حسابات )مد (م

 من النظام. 22كة وضمان احترام حقوق المساهمين بما يحقق العدالة والمساواة وفقاً للمادة الحرص على تمتع المساهمين بجميع الحقوق الممنوحة لهم بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة بما في ذلك النظام واللوائح الداخلية للشر (ن

 من قانون الشركات التجارية.  160من النظام مع االشارة الى أن هذه السجالت ممسوكة من قبل بورصة قطر سنداً الحكام المادة  23ظ بسجالت توضح ملكية االسهم وفقاً للمادة االحتفا (س

 من النظام. 24.2كة تقوم بتحديث موقعها على األنترنت باألخبار الخاصة بالشركة من حين آلخر وفقاً للمادة من النظام كما أن الشر 24و  23تطوير سياسة التواصل مع المساهمين والحصول على المعلومات وفقًا للمادة  (ع



 
 

4 

 

من  46( التصويت على وتعيين وكيل بموجب المادة 3)من النظام األساسي، و 45( اقتراح بنود لجدول األعمال بموجب المادة 2من النظام األساسي، ) 55( الدعوة إلى جمعية عامة بموجب المادة 1الحفاظ على حقوق المساهمين في ) (ف

 من النظام. 25و 24النظام األساسي بما يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في المادتين 

 من النظام.  28من النظام األساسي وبما يتوافق مع المادة  71و 70التقيد بسياسة توزيع األرباح المنصوص عليها في المادتين  (ص

 من النظام،   29.1اإلفصاح عن هيكل رأس المال في تقرير الشركة السنوي المقدم للجمعية العامة للمساهمين وفقاً لمتطلبات المادة  (ق

 من النظام. 30.3و 30.2و 30.1ضمان حقوق أصحاب المصالح وتأييدها وفق القوانين المعمول بها، بما يتوافق خصوصاً مع متطلبات المواد  (ر

ً  21العتبار متطلبات اإلفصاح وفقا لما يتطلبه النظام في المادة األخذ بعين ا (ش  .وكما هو منصوص عليه الحقا

 من النظام. 21.4اتاحة حصول المساهمين على التقارير المالية المدققة للشركة وفقاً ألحكام المادة  (ت

 .بالنظام 18.6.3وضع إجراءات اإلبالغ عن المخالفات لضمان االمتثال التام بالمادة  (ث

وإجراءات تطبيقية لتدارك المخاطر من خالل االجتماعات األسبوعية االستراتيجية لإلدارة التنفيذية العليا  تكليف اإلدارة التنفيذية العليا مسؤوليات تقييم المخاطر والتخفيف من حدتها بقيادة الرئيس التنفيذي وضمان اتخاذ استراتيجيات حمائية (خ

 إلجراءات. وكذلك الحرص على مراقبة كافة ا
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 أوجه حيود الشركة عن النظام .2

نظام في نهاية هذا التقرير والذي يتضمن شرحاً تفصيلياً الوجه الحيود ضمن سرد تسلسلي وفقاً لمواد ، كما تحيل السادة المساهمين الى نموذج تقرير الحوكمة المرفق 2016تعرض الشركة في ما يلي أبرز أوجه الحيود عن متطلبات الحوكمة لسنة 
 الحوكمة.

 
  

 أوجه الحيود سبل التصحيح

جميع أعضاء مجلس االدارة في الشركة غير تنفيذيين انما ال يوجد أعضاء مستقلين، وفقاً لتعريف العضو المستقل 

المعتمد في نظام الحوكمة الجديد، بحيث أن شرط عدم حيازة عضو مجلس االدارة ألسهم تفوق عدد أسهم الضمان 

عظم أعضاء المجلس. وقد انعكس أثر هذا الشرط في المطلوب في نظام الحوكمة الجديد أفقد صفة االستقاللية عن م

مواد أخرى من النظام التي اصبحت الشركة غير ملتزمة بها نتيجة عدم وجود اعضاء مستقلين، بما في ذلك المواد 

التي تعنى بتشكيل اللجان وتتطلب وجود اعضاء مستقلين فيها. ستسعى الشركة لاللتزام  18.1و  17.1، 16.2

 عند اعادة تشكيل المجلس.  18.1و  17.1، 16.2، 9.2بأحكام المادة 

رية األعضاء من النظام أن يكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة على األقل أعضاء مستقلين وأن يكون أكث 9.2تتطلب المادة 

 أعضاء غير تنفيذيين.

الداخلية ضمن الشركة كجزء من إطار العمل اإلداري الداخلي للشركة، ولكنها اعتمدت الشركة أنظمة صارمة تحكم التداوالت  يجري حاليًا العمل على إعداد هذا النظام.

متطلبات  ال تملك حالياً نظاًما مستقالً بذاته بخصوص تداول الموظفين وأعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركة كما يتوافق مع

 من النظام. 13.4المادة 

 محاضر تدوين عليها كما أشهر ثالثة كلَ  األقلَ  على مَرة منتظمة وبصورة االقتضاء عند تجتمع أن التدقيق لجنة على على االقل اربع مرات خالل العام.  2017لجنة التدقيق الجتماع بصورة منتظمة خالل عام سوف تسعى 

 اجتماعاتها

 

م المرشحين إلى عضوية المجلس ولكنها ال تعتزسوف تسعى الشركة بكل جهد لمنح المساهمين المعلومات حول 

 تعديل ذلك في النظام األساسي. 

يفرض النظام األساسي للشركة شروط محددة حول المرشحين إلى عضوية المجلس ولكنه ال يتضمن األحكام التي تنص على 

 ظام. من الن 27.1منح المساهمين معلومات حول هؤالء المرشحين كما هو منصوص عليه في المادة 

تأخذ الشركة مبدأ التصويت التراكمي على محمل الجدية وإذا ما كانت ستطبقه أم ال، وسوف تقوم بإعالم الشركاء 

فور توصلها لقرار. ولكن في الوقت الحالي، لن تعتمد الشركة التصويت التراكمي وسوف تستمر في انتخاب أعضاء 

 و منصوص عليه في النظام األساسي المجلس وفقاً لما ه

 من النظام. 27.2وص عليه بالمادة ال تطبق الشركة التصويت التراكمي النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة كما هو منص

ال تعتزم الشركة حاليًا تعديل نظامها األساسي ولكنها ستأخذ بعين االعتبار مثل هذه المتطلبات وسوف 

 في صدد بنود حماية مساهمي األقلية. تقرر ما يجب اتخاذه من قرارات

من النظام كما أنه  29.3و 29.2نظام الشركة األساسي ال يتضمن حالياً نصوص لحماية مساهمي األقلية كما تتطلب المواد 

 .ال يتضمن أي تحديد لنوع اتفاقات المساهمين التي يجب االفصاح عنها
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 أعضاء مجلس اإلدارة .3

 المال النسبة من إجمالي أسهم رأس
 المملوكة في الشركة عدد االسهم
 (31/12/2016)في 

 الصفة
 االسم

0,67% 
329,868 

 المحدودة( الشركة الدولية للتوكيالت)مملوكة من 
 يخ/ فالح بن جاسم بن جبر آل ثانيالش رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

2,70% 
 
 
0.46% 

1.335.965 
 اإلسمنت()مملوكة من شركة قطر الوطنية لصناعة 

225.552 
 )مملوكة من السيد سالم بن بطي النعيمي(

 نائب رئيس مجلس اإلدارة
 

 السيد/ سالم بن بطي النعيمي
 

0.54% 
265.164 

 بنك الدوحة()مملوكة من 
 د الرحمن بن محمد بن جبر آل ثانيالشيخ/ عب عضو مجلس اإلدارة

0.39% 
191,066 

 شركة الخليجية للتكافل()مملوكة من 
 سعود بن عبد هللا بن جبر آل ثانيالشيخ/  مجلس اإلدارةعضو 

0.51% 
250.000 

 للتأمين( القطرية شركة االسالميةال)مملوكة من 
 عضو مجلس اإلدارة

 الد بن ثاني بن عبد هللا آل ثانيالشيخ الدكتور/ خ
  2016مارس  1لتاريخ 

0.67% 
329,868 

 والمقاوالت(شركة المجال الدولي للتجارة )مملوكة من 
 خ/ محمد بن فالح بن جاسم آل ثانيالشي عضو مجلس اإلدارة

0.51% 
250.000 

 شركة االسالمية القطرية للتأمين()مملوكة من ال
 عضو مجلس اإلدارة

 علي ابراهيم العبدالغني /السيد
  2016مارس  1تاريخ من 
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 (31/12/2016)في كبار المساهمين في الشركة  .4

 

 # اإلسم عدد االسهم المملوكة في الشركة أسهم رأس المال النسبة من إجمالي

2.70%  1 الوطنيه لصناعه االسمنت رشركه قط 1.335.965 

2.70%  2 فهد حمد عبدالعزيز حمد ال ثانى 1.334.500 

2.67%  3 8 صندوق وادي السيل 1.320.000 

42.6%  4 شركة سيمكس التجارية 1.305.932 

2.05%  5 ناصر منصر القايد المرىمحمد  1.014.265 

2.05%  6 خليفه خالد حمد عبدهللا ال ثانى 1.012.036 

2.01%  995.416 QFF 7 

1.93%  8 شركة دخان لالستثمار العقارى 954.916 

1.86%  9 شركة المجاز لال ستثمار ذ.م.م 920.000 

1.76%  10 شركه الزباره لالستثمار العقاري 869.629 

1.71%  11 الماجده لالستثمار العقارىشركه  844.483 

1.61%  12 12 صندوق وادي السيل 798.691 

1.40%  13 11 صندوق وادي السيل 691.198 

1.28%  14 صندوق المعاشات الهيئة العامة للتقاعدوالتأمينات االجتماعية 635.046 

1.05%  520.599 GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY 15 

0.95%  16 التجارية الرضوان شركة 471.072 

0.86%  17 المالحه القطريه 424.248 

0.84%  18 شركه قطر للتامين 416.535 

0.81%  19 مؤسسة علي محمد شيخان للخدمات العامه 400.350 

0.81%  20 ابراهيم سليمان جعفر علي 400.000 
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 لجان مجلس اإلدارة .5
 

 و الترشيحات لجنة المكافآت)أ( 

 اسم العضو المسمى

 عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني  /الشيخ رئيس

 الشيخ/ محمد بن فالح بن جاسم آل ثاني عضو

 علي ابراهيم العبدالغني /السيد عضو

 

تضطلع لجنة الترشيحات بتقديم المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة و الذي وفقا لحكم  كمامسؤولية وضع سياسة المكافآت في الشركة، وتشمل مكافآت رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا. تتولى لجنة المكافآت
 ةلس اإلدارة على النحو المبين في النظام. وتتولى اللجنة كذلك تقييم  مالءمة عضو مجلس اإلدارة بالشركة لشغل هذا الدور على مدار السناللجنة يجب أن يستوفوا المعايير المناسبة ألعضاء مج

 (  لجنة التدقيق)ب

 

 

  

 

 

 األدوار والمسؤوليات الرئيسية للجنة التدقيق مبينة في ميثاق لجنة التدقيق الذي تتوفر نسخة منه على موقع الشركة اإللكتروني.

  

 اسم العضو المسمى

 الشيخ/ سعود بن عبد هللا بن جبر آل ثاني رئيس

 الشيخ/ محمد بن فالح بن جاسم آل ثاني عضو

 علي ابراهيم العبدالغني /السيد عضو
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 لجان اإلدارة التنفيذية  .6
 ( لجنة االئتمانا)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 والمسؤوليات الواقعة عليها واإلجراءات الحاكمة لالجتماعات والتقارير(.ميثاق اللجنة )الذي يبين غرض اللجنة وأهدافها ومقاصدها وكذلك الواجبات ب االئتمانتسترشد لجنة 

 الواجبات والمسؤوليات الرئيسية للجنة االئتمان هي:

 هداف وسياسات ومبادئ اإلقراض الخاصة  بمحفظة التسهيالتفيما يتعلق بأاإلدارة توصيات مراجعة واعتماد • 
 فظة التسهيالت لضمان االلتزام بالسياسات والمبادئ التوجيهية ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف اإلقراضمراجعة وتقييم أداء مخاطر االئتمان في مح• 
 المراجعة والتوصية بالحدود االحترازية لشركة اإلجارة إلى الرئيس التنفيذي• 
 الموافقة على طلبات القروض خارج سياسة الشركة• 

  

 اسم العضو المسمى الوظيفي

الفيابراهيم  مدير شؤون اإلجارة  

 رامي فوزي صوصو مدير الشؤون المالية

 علي عبدالرحمن مدير الشؤون اإلدارية

 جيري داهران مدير الشؤون العقارية 

 محمد المرزوق مدير شؤون المعدات 
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 ( لجنة القوى العاملةب)

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الواجبات والمسؤوليات الرئيسية للجنة القوى العاملة هي

 مراجعة االحتياجات من القوى العاملة • 
  مقابلة المرشحين • 
 التوصية بتحديد األجور للتعيينات الجديدة • 
 

 :. طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة7

 .يتم تحديد مكافآت أعضاء المجلس على أساس حضورهم في اجتماعات المجلس واللجان المختلفة للمجلس

ا في االعتبار الحد الذي تقرره المادة  على أن يحدد النظام األسًًاسًًي لشًًركة اإلجارة مكافآت أعضًًاء  119)قانون الشًًركات التجارية(، فيما يتعلق بتحديد مكافآت أعضًًاء مجلس اإلدارة. وتنص المادة  2015لعام  11من القانون رقم  119ويؤخذ أيضًًً

 ٪ من قيمة أسهم رأس المال. 5٪ من األرباح الصافية بعد خصم االحتياطي القانوني وتوزيع ربح ال يقل عن 5المجلس بما ال يتجاوز 

  

 اسم العضو الوظيفيالمسمى 

 ابراهيم الفي مدير شؤون اإلجارة

صوصوفوزي رامي  مدير الشؤون المالية  

 علي عبدالرحمن مدير الشؤون اإلدارية

 جيري داهران مدير الشؤون العقارية 

 محمد المرزوق  مدير شؤون المعدات
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 إجراءات الرقابة الداخلية والتنفيذ واإلخفاقات/أوجه الضعف.   8

تقال يخضع ومسؤوليات قسم التدقيق الداخلي الذي يتولى إجراء التدقيق الداخلي للشركة والشركات التابعة لها. ويعد قسم التدقيق الداخلي قسًما مسويحدد هذا الميثاق دور  إطار عمل لجنة التدقيق وميثاق التدقيق الداخلي. 2014اعتمد مجلس اإلدارة في 
 مباشرة إلشراف لجنة التدقيق.

 
 وقد اعتمدت الشركة معاييًرا واضحة فيما يتعلق بالمسؤولية والمساءلة لكافة األقسام بها.

 
يات األسبوعي ويتم االتفاق على بعض اإلجراءات لتنفيذها )مع متابعة هذا التنفيذ في االجتماعات األسبوعية مراجعة أوجه الضعف في الرقابة الداخلية والتي تنشأ عن األعمال اليومية والممارسات التجارية من قبل اإلدارة العليا في اجتماع العملوتتم 

ت لتنفيذها )مع متابعة هذا التنفيذ في االجتماعات األسبوعية المتعاقبة(. وترفع فيذية مراجعة أوجه ضعف الرقابة الداخلية التي تنشأ على مستوى أعلى في اجتماع االستراتيجية األسبوعي ويتم االتفاق على بعض اإلجراءاالمتعاقبة(. وتتولى اإلدارة التن
 جيهات المجلس كجزء من إجراءات الرقابة الداخلية.تي ترفع مالحظاتها إلى الرئيس التنفيذي الذي يعرض األمر في النهاية على المجلس ليتم تنفيذ استراتيجيات لتخفيف المخاطر بناء على تواإلدارة العليا والتنفيذية تقاريرهما إلى لجنة التدقيق ال

 
 شركة.ثبُت أن  نظم وإجراءات الرقابة المنفذة حاليًا كافية إلدارة المخاطر التي تواجه الوقد 

 

 . تحليل المخاطر:9

 لتتمكن الشركة من اكتشاف وتقييم وإدارة المخاطر الرئيسية، فإنها اتبعت سلسة من اإلجراءات، وهي: 
 
اطر التجارية التي تؤثر على شركة اإلجارة وفق أفضل نماذج الممارسات وتم تفصيلها في أربع حديد المخنفذت الشركة تقييًما مفصالً للمخاطر والستراتيجيات تخفيف المخاطر وأدرجتها في إطار عمل إدارة الشركة الذي اعتمده المجلس. وقد تم ت•  

 فئات رئيسية:
o مخاطر البيئة 
o مخاطر إجراءات العمل 
o مخاطر العمليات 
o مخاطر معلومات اتخاذ القرار 

ن هذا كافة أفراد الشركة من تقييم المخاطر التجارية المتأصلة في فئة العمليات وتصميم أو تنفيذ )حسبما تكون الحالةوكل فئة من هذه الفئات الرئيسية تم تقسيمها إلى فئات مخاطر عديدة أخرى ذات صلة  ( ضوابط رقابية لتخفيف المخاطر بالشركة. ويُمك ِّ
 إلى مستوى مقبول.

 الداخلية بالشركة. للشركة والشركات التابعة لها و)ب( لجنة التدقيق ويضطلع نظام الرقابة الداخلي بمراجعة التغييرات والتوصية بها ألنظمة إدارة المخاطريتكون نظام الرقابة الداخلي من )أ( قسم التدقيق الداخلي الذي يتولى التدقيق الداخلي •  
 ن هذه المخاطر.تعقد اإلدارة العليا للشركة اجتماعات دورية لمراجعة المخاطر المعينة والمحددة )إن وجد( وخطة العمل الالزمة للحد م•  

 إضافة إلى ذلك، وضع الرئيس التنفيذي المبادئ التالية لتكون بمثابة عوامل دافعة إلدارة  المخاطر التجارية:

 الترويج لفلسفة وثقافة تنظيمية تجعل من كل موظف مديًرا للمخاطر.• 

 عنها.تدعم اإلدارة العليا إدارة المخاطر وتحدد مستويات الخطورة المقبولة وتعلن • 

 إنشاء قنوات اتصال مفتوحة.• 

 استخدام فرق العمل واللجان.• 

 استخدام لغة بسيطة وشائعة إلدارة المخاطر التجارية. • 

 إدارة المخاطر. عن أداء وضع التقارير• 

 االستفادة من إدارة التدقيق الداخلي و / أو لجنة التدقيق في تنفيذ إدارة المخاطر.• 

 ين.توجيه وتدريب الموظف• 

 توفير أدوات كافية تتيح منظور مختلف التخصصات إلدارة المخاطر التجارية.• 
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 إخفاقات الرقابة الداخلية . 10

 .2016لم تتم مالحظة أي إخفاقات أو أوجه ضعف جسيمة في الرقابة الداخلية في 

 :اإلفصاح. 11

 .السوق أذعنت  الشركة لجميع القواعد والشروط التي تحكم اإلفصاح واإلدراج في

 الشيخ/ فالح بن جاسم بن جبر آل ثاني

 رئيس مجلس اإلدارة          
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 المادة رقم
 االلتزام البند رقم

 عدم
 االلتزام

 االلتزام عدم تبرير الحوكمة تطبيقات ال ينطبق 

 (:3المادة )

وجوب التزام 
الشركة بمبادىء 

 الحوكمة 

(3-1) 

 بالمبادىء الرئيسية بالسوق المدرجة الشركات التزام من التأكد المجلس على
 .النظام بهذا عليها المنصوص

   
  .عام بشكل الحوكمة بمبادئ الشركة التزمت

(3-2) 

 يراجعها وأن يعتمدها التي الحوكمة تطبيقات ويحدث يراجع أن المجلس على
 .منتظمة بصورة

   
  .الحوكمة تقرير من( أ) 1 البند

(3-3) 

 تجسد التي المهني السلوك قواعد بإستمرار، ويطور يراجع أن المجلس على
 أعضاء على يجب التي األخرى الداخلية واإلجراءات والسياسات الشركة قيم

 تتضمن أن يجوز) بها اإللتزام الشركة ومستشاري وموظفي اإلدارة مجلس
 اإلدارة مجلس ميثاق الحصر ال الذكر سبيل على هذه المهني السلوك قواعد

 العالقة ذات األطراف تعامالت وسياسة الشركة وأنظمة التدقيق لجنة ومواثيق
 السلوك مبادىء مراجعة المجلس وعلى ،(الباطنيين األشخاص تداول وقواعد
 وتلبي الممارسات أفضل تعكس أنها يضمن أن بغية دورية بصورة المهني
 .الشركة حاجات

   

 التنفيذية االدارة تكليف االدارة مجلس رئيس توجيهات على بناءً  تم
 الشركة في المعتمدة المهني كالسلو قواعد  بمراجعة الشركة في
 لالسواق قطر هيئة أصدرته الذي الجديد الحوكمة نظام ضوء على

 اإلدارة، مجلس ميثاق ذلك في بما  ،2014 مارس 9 بتاريخ المالية
 العالقة، ذات األطراف تعامالت وسياسة التدقيق، لجنة وميثاق
 .الحوكمة وميثاق الباطنيين، األشخاص تداول وقواعد

 

 (:4المادة )

 المجلس ميثاق
 المجلس مهام بالتفصيل الميثاق يحدد لمجلسه ميثاقا يعتمد أن المجلس على

 أن ويجب. تاما تقيدا بها يتقيدوا أن يجب التي أعضاؤه وواجبات ومسؤولياته
 اإلسترشادي للنموذج وطبقا النظام هذا ألحكام وفقا المذكور الميثاق يصاغ
 التعديالت إلى الميثاق مراجعة عند اإلعتبار بعين يؤخذ وأن النظام بهذا المرفق
 اإلدارة مجلس ميثاق نشر ويجب ألخر وقت من الهيئة تجريها أن يمكن التي
 .للجمهور متوافرا وجعله اإللكتروني الشركة موقع على

 

   

 اعتمدت حيث الحوكمة نظام من( 4) المادة بأحكام الشركة التزمت
 الشركة موقع على منشور وهو إدارتها لمجلس ميثاقًا لشركةا

 

 (:5المادة )

 المجلس مهمة
 ومسؤولياته

(5-1) 

 عن جماعية مسؤولية مسئوال ويكون فعال بشكل الشركة إدارة المجلس يتولى
 .المناسبة بالطريقة الشركة إدارة على اإلشراف

   
 بأن علًما الحوكمة، نظام من(  5) المادة بأحكام الشركة التزمت

( 2) البند في وتحديًدا اإلدارة مجلس ميثاق في ثابت االلتزام هذا
 .منه

 

(5-2:) 

 مجلس ميثاق في عليها المنصوص ومسؤولياته المجلس مهام إلى باإلضافة
 :التالية المهام المجلس يتولى الشركة إدارة

   
 

(5-2-1) 

 المدراء، تعيين للشركة، اإلستراتيجية األهداف على الموافقة
 وضمان اإلدارة أداء ومراجعة استبدالهم وكيفية مكآفآتهم تحديد
 إدارة على(  succession planning) التعاقب  خطط وضع

 .الشركة
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 المادة رقم

 االلتزام البند رقم
 عدم

 االلتزام
 االلتزام عدم تبرير الحوكمة تطبيقات ال ينطبق 

(5-2-2) 

 وبالعقد الصلة ذات واللوائح بالقوانين الشركة تقيد من التأكد
 مسؤولية المجلس يتحمل كما األساسي وبنظامها للشركة التأسيسي

 التعسفية أو القانونية غير والممارسات األعمال من الشركة حماية
 .المناسبة غير أو

   

 

(5-3) 

 وتشكيل الشركة في خاصة لجان إلى صالحياته بعض تفويض للمجلس يحق
 لتعليمات وفقا عملها وتمارس محددة، عمليات إجراء بهدف خاصة اللجان تلك

 المجلس يبقى األحوال، جميع وفي المهمة بطبيعة تتعلق وواضحة خطية
 اللجان تلك أعمال وعن فوضها التي السلطات أو الصالحيات جميع عن مسئوال

 

   

  

 (:6المادة )

 أعضاء واجبات
 اإلدارة مجلس

 اإلئتمانية

(6-1) 

 إدارة في الالزمة العناية بذل وعليه المساهمين، كافة اإلدارة مجلس يمثل
 ذات واللوائح القوانين في محددة هي كما المؤسسية، بالسلطة والتقيد الشركة
 .المجلس وميثاق النظام هذا فيها بما الصلة

   

 بأن علًما ، الحوكمة نظام من( 6) المادة بأحكام الشركة التزمت
( 4) البند في وتحديًدا اإلدارة مجلس ميثاق في ثابت االلتزام هذا
 .منه

 

(6-2) 

ً  العمل اإلدارة مجلس أعضاء على يجب  واضحة معلومات أساس على دائما
 .كافة والمساهمين الشركة ولمصلحة الالزمين واإلهتمام وبالعناية نية وبحسن

   
 

(6-3) 

 تجاه بمسؤولياتهم لإللتزام بفاعلية العمل اإلدارة مجلس أعضاء على يجب
 .الشركة

 

   

 

 (:7المادة )

 منصبي فصل
 مجلس رئيس
 والرئيس اإلدارة
 التنفيذي

(7-1) 

 أو التنفيذي الرئيس ومنصب اإلدارة مجلس رئيس منصب بين الجمع يجوز ال
 .الشركة في آخر تنفيذي منصب أي

   
  عدم لناحية الحوكمة نظام من( 7) المادة بأحكام الشركة التزمت
 التنفيذي، الرئيس ومنصب اإلدارة مجلس رئيس منصب بين الجمع
 في وتحديًدا اإلدارة مجلس ميثاق في ثابت االلتزام هذا بأن علًما
 .منه( 5) البند

 

(7-2) 

 مطلقة سلطة الشركة في واحد لشخص يكون أال يجب األحوال، جميع في
 .القرارات إلتخاذ

   
 

 (:8المادة )

 رئيس واجبات
 اإلدارة مجلس

(8-1) 

 بطريقة اإلدارة مجلس عمل سير حسن عن مسئوال اإلدارة مجلس رئيس يُكون
 المعلومات على اإلدارة مجلس أعضاء حصول ذلك في بما وفعالة مناسبة
 .المناسب الوقت في والصحيحة الكاملة

   

 هذا بأن علًما الحوكمة، نظام من( 8) المادة بأحكام الشركة التزمت
 .منه( 6) البند في وتحديًدا اإلدارة مجلس ميثاق  في ثابت االلتزام

 

(8-2) 

 المجلس لجان من لجنة أي في عضواً  يكون أن اإلدارة مجلس لرئيس يجوز ال
 .النظام هذا في عنها المنصوص
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 المادة رقم

 االلتزام البند رقم
 عدم

 االلتزام
 االلتزام عدم تبرير الحوكمة تطبيقات ال ينطبق 

(8-3) 

 ينص التي تلك عن فضال اإلدارة مجلس رئيس ومسؤوليات واجبات تتضمن
 :يلي ما الحصر ال الذكر سبيل على المجلس ميثاق عليها

   
 

 فعال بشكل األساسية المسائل جميع مناقشة المجلس قيام من التأكد .1
    المناسب الوقت وفي

 

لموافقة على جدول أعمال كل إجتماع من إجتماعات مجلس  .2
اإلدارة مع األخذ بعين اإلعتبار أي مسألة يطرحها أي عضو من 
أعضاء مجلس اإلدارة ويجوز أن يفوض الرئيس هذه المهمة إلى  
عضو في المجلس غير أن الرئيس يبقى مسئوال عن أفعال قيام 

 العضو المفوض بهذه المهمة. 

   

 

تشجيع جميع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل كلي وفعال  .3
في تصريف شؤون المجلس لضمان قيام المجلس بما فيه مصلحة 

  الشركة.
   

 

ضمان وجود قنوات التواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال  .4
    آرائهم إلى مجلس اإلدارة. 

 

إفساح المجال ألعضاء المجلس غير التنفيذيين بصورة خاصة  .5
بالمشاركة الفعالة وتشجيع العالقات البناءة بين أعضاء المجلس 

 التنفيذيين وغير التنفيذيين. 
   

 

 ضمان إجراء تقييم سنوي ألداء المجلس. .6

   

 وتقييم المجلس اداء متابعة على االدارة مجلس رئيس يحرص
 سنوي تقييم اعداد الى يصار ال أنه اال مباشر، غير بشكل نشاطه
 .الغاية لهذه رسمي

 خصوص في االدارة مجلس رئيس سينظر
 .المجلس الداء سنوي تقييم اجراء

 
 

 ( 9المادة )
 مجلس تشكيل
 .اإلدارة

 

(9-1) 

 المجلس يتضمن أن ويجب األساسي الشركة نظام في المجلس تشكيل يحدد
 ضمان بهدف وذلك مستقلين وأعضاء تنفيذين غير وأعضاء تنفيذيين أعضاء

 قرارت في األشخاص من صغيرة مجموعة أو واحد شخص تحكم عدم
 .  المجلس

 

   

 بأن علًما الحوكمة، نظام من( 9.1) المادة بأحكام الشركة التزمت
 اإلدارة مجلس ميثاق وفي للشركة األساسي النظام ثابت االلتزام هذا

 .منه( 7) البند في وتحديًدا

 

(9-2) 

 ويجب مستقلين أعضاء األقل على اإلدارة مجلس أعضاء ثلث يكون أن يجب
 .تنفيذيين غير أعضاء األعضاء أكثرية تكون أن

   
 مجلس في أعضاء يوجد ال أنما تنفيذيين غير االدارة مجلس أعضاء
 .الحوكمة نظام في المطلوب بالمعنى مستقلين االدارة

 المادة متطلبات االعتبار بعين الشركة ستأخذ
 ادراة مجلس اعضاء وجود لناحية 9.2

 .المجلس تشكيل اعادة عند مستقلين

(9-3) 

 المعرفة من كاف بقدر ويتمتع مؤهال اإلدارة مجلس عضو يكون أن يجب
 الشركة مصلحة فيه لما فعالة بصورة مهامه لتأدية والخبرة اإلدارية باألمور

 بما وشفافية نزاهة بكل بعمله للقيام الكافي الوقت تخصيص عليه يتعين كما
 .وغاياتها وأهدافها الشركة مصلحة يحقق
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 المادة رقم

 االلتزام البند رقم
 عدم

 االلتزام
 االلتزام عدم تبرير الحوكمة تطبيقات ال ينطبق 

(9-4) 

 نسبة تزيد ال أن المستقل اإلدارة مجلس عضو لمنصب المترشح على يجب
 في عضويته لضمان المطلوبة األسهم عدد عن الشركة مال رأس من تملكه
 .الشركة إدارة مجلس

   

 مجلس في أعضاء يوجد ال أنما تنفيذيين غير االدارة مجلس أعضاء
 .الحوكمة نظام في المطلوب بالمعنى مستقلين االدارة

 المادة متطلبات االعتبار بعين الشركة ستأخذ
 ادراة مجلس اعضاء وجود لناحية 9.2

 المجلس تشكيل اعادة عند مستقلين

 (10المادة )

 مجلس أعضاء
 غير اإلدارة

 التنفيذيين
 

(10-1) 

 ال المثال سبيل على التنفيذيين غير اإلدارة مجلس أعضاء واجبات تتضمن
 :مايلي الحصر

 
 
 

   

 بأن علًما الحوكمة، نظام من( 10) المادة بأحكام الشركة التزمت
( 8) البند في وتحديًدا اإلدارة مجلس ميثاق في ثابت االلتزام هذا
 .منه

 

(10-1-1) 

 حول مستقل رأي وإعطاء اإلدارة مجلس إجتماعات في المشاركة
 والموارد والمساءلة واألداء والسياسة اإلستراتيجية المسائل

 العمل؛ ومعايير األساسية والتعيينات

   

 

(10-1-2) 

 حال في والمساهمين الشركة لمصالح األولوية إعطاء ضمان
 للمصالح تضارب أي حصول

   
 

(10-1-3) 

    الشركة؛ في التدقيق لجنة في المشاركة
 

(10-1-4) 

 عليها المتفق وأهدافها غاياتها تحقيق في الشركة أداء مراقبة
 السنوية التقارير فيها بما بأدائها الخاصة التقارير ومراجعة
 والربعية؛ السنوية ونصف

   

 

(10-1-5) 

 الشركة بحوكمة الخاصة اإلجرائية القواعد تطوير على اإلشراف
 القواعد؛ وتلك يتوافق بشكل تطبيقها على لإلشراف

   
 

(10-1-6) 

 ومؤهالتهم المتنوعة واختصاصاتهم وخبراتهم مهاراتهم إتاحة
 المنتظم حضورهم خالل من المختلفة لجانه أو اإلدارة لمجلس

 العمومية الجمعيات في الفعالة ومشاركتهم المجلس إلجتماعات
 وعادل متوازن بشكل المساهمين آلراء وفهمهم

   

 

(10-2) 

 خارجي مستشار رأي طلب التنفيذيين غير المجلس أعضاء ألكثرية يجوز
 .الشركة تخص مسألة بأي يتعلق فيما الشركة نفقة على مستقل
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 المادة رقم

 االلتزام البند رقم
 عدم

 االلتزام
 االلتزام عدم تبرير الحوكمة تطبيقات ال ينطبق 

 (11المادة )

 المجلس إجتماعات

(11-1) 

 المجلس بمهام القيام يؤمن بما منتظم بشكل إجتماعات المجلس يعقد أن يجب
 على الواحدة السنة في إجتماعات ست المجلس يعقد ان ويجب فعالة بصورة
 .شهرين كل واحد إجتماع عن اليقل وما األقل

   

 في ثابت الحوكمة نظام من(  11) المادة بأحكام االلتزام موجب
 منه،( 9) البند في وتحديًدا اإلدارة مجلس ميثاق

 

(11-2) 

 من عضوان يقدمه طلب على بناء أو رئيسه دعوة على بناء المجلس يجتمع
 المجلس أعضاء من عضو لكل المجلس إلجتماع الدعوة إرسال ويجب أعضائه

 أنه علما اإلجتماع أعمال جدول مع اإلجتماع تاريخ من األقل على أسبوع قبل
 األعمال جدول على بند أي إضافة اإلدارة مجلس في عضو لكل يحق

   

 

 (12المادة )

  المجلس سر أمين

(12-1) 

 في وقرارته إجتماعاته محاضر تدوين يتولى للمجلس سر أمين المجلس يعين
 تحفظات وأي الحاضرين األعضاء وبيان مسلسلة بصورة مرقم خاص سجل

 ودفاتره وسجالته المجلس إجتماعات محاضر جميع حفظ يتولى كما يبدونها
 وتحت المجلس سر أمين على ويجب وإليه، المجلس من ترفع التي والتقارير
 والوثائق اإلجتماع عمل أوراق وتوزيع إيصال حسن تأمين الرئيس إشراف

 المجلس وبين المجلس أعضاء بين فيما والتنسيق األعمال وجدول والمعلومات
 والموظفين واإلدارة المساهمين فيهم بما بالشركة األخرين المصالح وأصحاب

   

 السيد تعيين الحوكمة نظام من( 12) المادة بأحكام الشركة التزمت
 ثابت االلتزام هذا بأن علًما للمجلس، سر كأمين البلوشي عزيزهللا

 البند في وتحديًدا اإلدارة مجلس وميثاق للشركة األساسي النظام في
 .منه( 10)

 

(12-2) 

 بشكل الوصول يمكنهم المجلس أعضاء أن من يتأكد أن المجلس سر أمين على
 والوثائق والمعلومات المجلس إجتماعات محاضر كل إلى وسريع كامل

 .بالشركة المتعلقة والسجالت

   

 

(12-3) 

 أمين خدمات من اإلستفادة من اإلدارة مجلس أعضاء جميع يتمكن أن يجب
 .ومشورته المجلس سر

   
 

(12-4) 

 مجلس عن صادر قرار بموجب إال فصله أو المجلس سر أمين تعيين يجوز ال
 .اإلدارة

   
 

(12-5) 

 معترف محترفين محاسبين هيئة في عضواً  المجلس سر أمين يكون أن يفضل
 بها معترف(chartered)  معتمدة شركات سر أمناء هيئة في عضوا أو بها
 له تكون وأن يعادلها ما أو بها، معترف جامعة من شهادة يحمل أو محاميا أو

 في أسهمها مدرجة عامة شركة شؤون تولي في األقل على سنوات ثالث خبرة
 .السوق

   

 

 (1-13) (13مادة )لا

 تتعلق والتي العامة وإجراءاتها قواعدها عن وتعلن تعتمد أن الشركة على
 وهو) عالقة ذي أطراف أو طرف مع تجارية صفقة ألية الشركة بإبرام

   
 مجلس ميثاق من( 12) البند في ثابتة( 13) المادة متطلبات ان

 في ثابت المصالح تعارض عن اإلفصاح موجب أن كما اإلدارة
 .للشركة األساسي النظام من( 42) البند
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 المادة رقم

 االلتزام البند رقم
 عدم

 االلتزام
 االلتزام عدم تبرير الحوكمة تطبيقات ال ينطبق 

 المصالح تضارب
 وتعامالت
 الباطنين األشخاص

 

 جميع وفي(. العالقة ذات باألطراف بتعلق فيما العامة الشركة بسياسة مايعرف
 مع إال عالقة ذي طرف مع تجارية صفقة أية إبرام للشركة يجوز ال األحوال
 أن ويجب العالقة ذات باألطراف المتعلقة الشركة لسياسة التامة المراعاة
 الموافقة تتطلب وأن واإلفصاح واإلنصاف الشفافية مبادئ السياسة تلك تضمن
 .للشركة العامة الجمعية قبل من عالقة ذي طرف مع صفقة أية على

(13-2) 

 بين تجارية صفقة أي أو مصالح بتضارب تتعلق مسألة أية طرح حال في
 مجلس بأعضاء له عالقة ذي طرف أي أو إدارتها مجلس أعضاء وأحد الشركة
 العضو غياب في الموضوع مناقشة يجب فإنه المجلس إجتماع خالل اإلدارة
 حال وبأي الصفقة على التصويت في المشاركة مطلقا له يحق ال الذي المعني
 أن ويجب بحت تجاري أساس وعل السوق ألسعار وفقا الصفقة تتم أن يجب

 .الشركة مصلحة تخالف شروطا تتضمن ال

   

  

(13-3) 

 السنوي التقرير في الصفقات هذه عن اإلفصاح يجب األحوال جميع وفي
 الصفقات هذه تلي التي العامة الجمعية في بالتحديد إليها يُشار أن ويجب للشركة
 .التجارية

   

  

(13-4) 

 المالية وبأوراقها الشركة أسهم في المجلس أعضاء تداول عن اإلفصاح يجب
 تداول تحكم واضحة وإجراءات قواعد الشركة تعتمد أن ويجب األخرى
 .الشركة أسهم في والموظفين اإلدارة مجلس أعضاء

   

 تحكم صارمة أنظمة الشركة اعتمدت 
 من كجزء الشركة ضمن الداخلية التداوالت

 ولكنها للشركة، الداخلي اإلداري العمل إطار
ً  تملك ال  بخصوص بذاته مستقالً  نظاًما حاليا

 اإلدارة مجلس وأعضاء الموظفين تداول
 المادة متطلبات مع يتوافق كما الشركة ألسهم
 على الشركة تعمل. الحوكمة نظام من 13.4
 .النظام هذا اعداد

 (14المادة )

 المجلس مهمات
 األخرى وواجباته

(14-1) 

 والبيانات المعلومات كافة اإلدارة مجلس ألعضاء الشركة توفر أن يجب
 الجوانب بكافة واإللمام بأعمالهم القيام يمكنهم بما بالشركة الخاصة والسجالت
 ولجانه المجلس تزويد للشركة التنفيذية اإلدارة على ويجب بالعمل المتعلقة
 .المطلوبة والمعلومات الوثائق بجميع

   

 بأن علًما الحوكمة، نظام من( 14) المادة بأحكام الشركة التزمت
( 14) البند في وتحديًدا اإلدارة مجلس ميثاق في ثابت االلتزام هذا
 بأحكام االلتزام لناحية األساسي النظام في( 38) البند وفي كما. منه

 (.14.6) المادة

 

(14-2) 

 والمكافآت التعيينات لجان أعضاء حضور ضمان اإلدارة مجلس أعضاء على
 .العمومية الجمعية إجتماع الخارجيين المدققين عن وممثلين والتدقيق

   
 

(14-3) 

 حديثاً  المنضمين اإلدارة مجلس ألعضاء تدريبي برنامج يضع أن المجلس على
 الشركة عمل لسير مناسب بفهم انتخابهم عند المجلس أعضاء تمتع لضمان

 .اإلدراك تمام لمسؤولياتهم وإدراكهم وعملياتها

   

ً  المجلس يطبق ال  التدريب برامج خصوص في المجلس سينظر  المجلس ألعضاء تدريب برامج أي حاليا
 .14.3 المادة متطلبات مع يتوافق بما
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 المادة رقم

 االلتزام البند رقم
 عدم

 االلتزام
 االلتزام عدم تبرير الحوكمة تطبيقات ال ينطبق 

(14-4) 

 أنفسهم يثقفو وأن وواجباتهم لدورهم الجيد اإلدراك اإلدارة مجلس أعضاء على
 ولهذه وعملها الشركة عمليات وفي والصناعية والتجارية المالية المسائل في

 ورسمية مناسبة تدريبية دورات إتباع أو إعتماد المجلس على يجب الغاية
 .ومعرفتهم اإلدارة مجلس أعضاء مهارات تعزيز إلى تهدف

   

  

(14-5) 

 في التطورات على مطلعين الدوام على أعضاؤه يبقى أن اإلدارة مجلس على
 تفويض للمجلس ويجوز الخصوص هذه في الممارسات وأفضل الحوكمة مجال
 .مناسبة يراها أخرى جهة أي أو الحوكمة لجنة أو التدقيق لجنة إلى ذلك

   

  

(14-6) 

 مجلس أعضاء إلقالة واضحة إجراءات األساسي الشركة نظام يتضمن أن
 .  المجلس إجتماعات عن تغيبهم حالة في اإلدارة

   
  

 (15المادة )

 مجلس لجان
 اإلدارة

 على لإلشراف له تابعة مخصصة لجان إنشاء مزايا بتقييم اإلدارة مجلس يقوم
 اإلختيار عليها سيقع التي اللجان شأن في البت وعند المهمة، الوظائف سير
 .اإلعتبار بعين النظام هذا في المذكورة اللجان اإلدارة مجلس يأخذ

   
 بأن علًما الحوكمة، نظام من( 15) المادة بأحكام الشركة التزمت

( 3) البند في وتحديًدا اإلدارة مجلس ميثاق في ثابت االلتزام هذا
 .جديدة لجان إنشاء تم لم أنه التنويه مع منه،

 

 (16المادة )

 أعضاء تعيين
 - اإلدارة مجلس
 الترشيحات لجنة

(16-1) 

ً  اإلدارة مجلس أعضاء وتعيين ترشيح يتم أن يجب  رسمية إلجراءات وفقا
    .وشفافة وصارمة

 مجلس أعضاء تعيين اناحية( 16) المادة بأحكام الشركة التزمت
 في أسمائهم الواردة األعضاء من الترشيحات لجنة وتعيين اإلدارة
 الترشيحات لجنة لناحية الشركة التزام أن كما التقرير، هذا مطلع

 .الشركة في المعتمد الحوكمة ميثاق في ثابت ودورها

 

(16-2) 

 من مستقل عضو يرأسها ترشيحات لجنة بإنشاء اإلدارة مجلس يقوم أن ينبغي
 يقترحون المجلس أعضاء من مستقلين أعضاء من وتتألف المجلس أعضاء
 العامة الجمعية بواسطة لإلنتخاب ترشيحهم وإعادة المجلس أعضاء تعيين

 الشركة في مساهم أي حرمان اللجنة بواسطة الترشيح يعني ال اإللتباس إلزالة)
  (.يترشح أو يرشح أن في حقه من

   

 نظام تعريف حسب مستقلين أعضاء الترشيحات لجنة تتضمن ال
 .الحوكمة

 المادة متطلبات االعتبار بعين الشركة ستأخذ
 عند مستقلين اعضاء وجود لناحية 16.2
 .اللجنة تشكيل اعادة

(16-3) 

 المرشحين قدرة أخرى، أمور بين من اإلعتبار بعين الترشيحات تأخذ أن يجب
 إلى باإلضافة المجلس في كأعضاء بواجباتهم للقيام الكافي الوقت إعطاء على

 واألكادمية والتقنية المهنية ومؤهالتهم وخبرتهم ومعرفتهم مهاراتهم
 لترشيح المناسبة اإلرشادية المبداىء على ترتكز أن ويمكن وشخصيتهم

 وقت من الهيئة تعدلها قد والتي النظام بهذا المرفقة اإلدارة مجلس أعضاء
 .ألخر

   

  

(16-4) 

 يبين بشكل عملها إطار ونشر إعتماد تشكيلها عند الترشيحات لجنة على يتعين
 .ودورها سلطتها

 

   

  . ومعتمدة مستقلة سياسة ضمن عمل اطار الترشيحات لجنة تملك
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 المادة رقم

 االلتزام البند رقم
 عدم

 االلتزام
 االلتزام عدم تبرير الحوكمة تطبيقات ال ينطبق 

(16-5) 

 ألداء سنوي ذاتي تقييم إجراء الترشيحات لجنة دور يتضمن أن يجب كما
 .المجلس

   
  

(16-6) 

 تتعلق متطلبات أو شروط أي مراعاة الشركات من وغيرها المصارف على
 قطر مصرف من صادرة اإلدارة مجلس أعضاء تعيين أو انتخاب أو بترشيح

 .أخرى سلطة أية أو المركزي

   

  

 (17المادة )

 أعضاء مكافأة
 - اإلدارة مجلس
 المكافآت لجنة

(17-1) 

 األقل على أعضاء ثالثة من تتألف مكافآت لجنة إنشاء اإلدارة مجلس على
 .المستقلين من غالبيتهم يكون تنفيذيين غير

   
 من المكافآت لجنة تعيين لناحية( 17) المادة بأحكام الشركة التزمت

 التزام أن كما التقرير، هذا مطلع في أسمائهم الواردة األعضاء
 اال الحوكمة، ميثاق في محدد ودورها المكافآت لجنة لناحية الشركة

 نظام تعريف حسب مستقلين أعضاء المكافات لجنة تتضمن ال أنه
  .الحوكمة

 . ومعتمدة مستقلة سياسة ضمن عمل اطار المكافات لجنة تملك 
 

 المادة متطلبات االعتبار بعين الشركة ستأخذ
 عند مستقلين اعضاء وجود لناحية 17.1
 .اللجنة تشكيل اعادة

(17-2) 

 يبين بشكل عملها إطار ونشر إعتماد تشكيلها عند المكافآت لجنة على يتعين
 .  األساسية ومسؤولياتها دورها

   
 

(17-3) 

 في المكافآت سياسة تحديد األساسي المكافآت لجنة دور يتضمن أن يجب
 المجلس أعضاء وكل الرئيس يتقاضاها التي المكافأة ذلك في بما الشركة
  ..العليا التنفيذية واإلدارة

   

 

(17-4) 

 في اإلدارة مجلس ألعضاء المكافآت ومبادىء سياسة عن اإلفصاح يجب
 .للشركة السنوي التقرير

 

   

 

(17-5) 

 أعضاء مهام ونطاق مسؤوليات اإلعتبار بعين المكافآت لجنة تأخذ أن يجب
 تتضمن أن ويجوز الشركة أداء وكذلك العليا التنفيذية اإلدارة وأعضاء المجلس
 المرتبط القسم أن إلى اإلشارة وتجدر باألداء مرتبطا وقسما ثابتا قسما المكافآت
 الطويل المدى على الشركة أداء على يرتكز أن يجب باألداء

   

 

 (18المادة )

 التدقيق لجنة

(18-1) 

 ، األقل على أعضاء ثالثة من تتكون تدقيق لجنة إنشاء اإلدارة مجلس على
 التدقيق لجنة تتضمن أن ويجب مستقلين، أعضاء غالبيتهم يكون أن ويجب
 كان حالة وفي ، التدقيق مجال في مالية بخبرة يتمتع األقل على واحداً  عضواً 
 لجنة عضوية لتشكيل كاف غير المتوفرين المستقلين المجلس أعضاء عدد

 المستقلين األعضاء غير من اللجنة في أعضاء تعين أن للشركة يجوز ، التدقيق
 . مستقالً  اللجنة رئيس يكون أن على

 
 

   

 جرى وقد الحوكمة نظام من( 18) المادة بأحكام الشركة التزمت
 هذا مطلع في أسمائهم الواردة األعضاء من التدقيق لجنة تعيين

 محدد ودورها التدقيق لجنة لناحية الشركة التزام أن كما التقرير،
ً  باللجنة خاص ميثاق اعتماد جرى كما الحوكمة، ميثاق في  وفقا

 التدقيق لجنة تتضمن ال أنه اال الحوكمة، نظام من(  18.6) للمادة
 .الحوكمة نظام تعريف حسب مستقلين أعضاء

 المادة متطلبات االعتبار بعين الشركة ستأخذ
 عند مستقلين اعضاء وجود لناحية 18.1
 .اللجنة تشكيل اعادة
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 المادة رقم

 االلتزام البند رقم
 عدم

 االلتزام
 االلتزام عدم تبرير الحوكمة تطبيقات ال ينطبق 

(18-2) 

ً  يعمل شخص أليَ  يجوز ال األحوال جميع وفي  السابق في يعمل كان أو حاليا
 عضواً  يكون أن الماضيتين، السنتين خالل للشركة الخارجيين المدققين لدى
  . التدقيق لجنة في

   

  

(18-3) 

 مستقلَ  مستشار أو خبير أيَ  الشركة نفقة على تستشير أن التدقيق للجنة يجوز
. 

   
  

(18-4) 

 األقلَ  على مَرة منتظمة وبصورة االقتضاء عند تجتمع أن التدقيق لجنة على
 اجتماعاتها محاضر تدوين عليها كما أشهر ثالثة كلَ 
 

   

 المادة متطلبات االعتبار بعين الشركة ستأخذ 
عدم االلتزام نشاء لعدم وجود نصاب  18.4

قانوني الجتماع اللجنة في الربع االول من 
 السنة

(18-5) 

 مجلس وقرارات التدقيق لجنة توصيات بين تعارض أيَ  حصول حالة في
 يتعلق فيما اللجنة توصيات إتباع المجلس يرفض عندما ذلك في بما اإلدارة،
ً  الحوكمة تقرير يضَمن أن المجلس على يتعيًن الخارجي، بالمدقق  يفَصل بيانا
 عدم ةاإلدار مجلس قرار وراء األسباب أو والسبب التوصيات هذه بوضوح

 بها التقيَد

   

  

(18-6) 

 يبيًن بشكل عملها إطار ونشر اعتماد تشكيلها، عند التدقيق لجنة على يتعيَن
 هذه وتتضَمن التدقيق للجنة ميثاق شكل على األساسية ومسؤوليَاتها دورها

 يلي ما خاصة بصورة المسؤوليات
 إلى ترفع أن على الخارجيين، المدققين مع للتعاقد سياسة اعتماد-أ

 تدابير اتخاذ اللجنة برأي تتطلب التي المسائل جميع اإلدارة مجلس
 الواجب الخطوات أو التدابير حول توصيات  وإعطاء معينة

 اتخاذها،

   

  

 الخارجيين المدققين استقالل متابعة على اإلشراف-ب
 وفقاً  ونطاقه وفعاليِّ ته التدقيق  طبيعة حول ومناقشتهم وموضعيتهم

 المالية التقارير إلعداد الدولي ة والمعايير الدولي ة التدقيق لمعايير
 

   

  

 والتقارير المالي ة البيانات وصحة دقة على اإلشراف -ج
 البيانات تلك ومراجعة والربعي ة، سنوي ة والنصف السنوي ة

  على خاصة بصورة التركيز الصدد هذا وفي والتقارير،
 المتعلقة الممارسات/والتطبيقات السياسات في تغييرات أي   .1

 .بالمحاسبة

   

  

 اإلدارة بواسطة تقديرية ألحكام الخاضعة النواحي .2
    العليا، التنفيذية
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 المادة رقم

 االلتزام البند رقم
 عدم

 االلتزام
 االلتزام عدم تبرير الحوكمة تطبيقات ال ينطبق 

 التدقيق، عن الناتجة األساسي ة التعديالت .3
     

 بنجاح، النشاط ومواصلة الوجود في الشركة استمرار .4
     

 ، الهيئة تضعها حيث المحاسبة بمعايير التقي د .5
     

 السوق، في اإلدراج بقواعد التقي د .6
     

 بإعداد المتعلقة األخرى والمتطل بات اإلفصاح بقواعد التقي د.7
    المالية التقارير

  

 العليا التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس مع التنسيق -د
 مهامه، يتولى الذي الشخص أو الشركة في المالي والمدير

ة الخارجيين بالمدققين واالجتماع  األقل   على السنة في واحدة مر 
   

  

ة مسائل أي دراسة -ه  أو تتضمنها عادية وغير مهم 
 بأي   بدقة والبحث والحسابات المالية التقارير تتضمن ها سوف
 يتول ى الذي الشخص أو الشركة في المالي المدير يثيرها مسائل
 الخارجي ون، المدققون أو الشركة في االمتثال مسئول أو مهامه

   

  

 وإدارة والداخلي ة المالي ة الرقابة أنظمة مراجعة -و
    المخاطر،

  

 أداء وضمان اإلدارة مع الداخلي الرقابة نظام مناقشة -ز
    فع ال، داخلي رقابة نظام تطوير نحو واجباتها اإلدارة

  

 مسائل في األساسي ة التحقيقات نتائج في النظر -ح
 بمبادرة المنفذة أو اإلدارة مجلس من إليها الموكلة الداخلي ة الرقابة

 المجلس، وبموافقة اللجنة من
   

  

 والمدقق الداخليين المدققين بين التنسيق ضمان -ط
 هيئة فعالي ة من والتحقق الضروري ة الموارد وتوفر الخارجي
 عليها، واإلشراف الداخلية الرقابة

   
  

 والمحاسبي ة المالي ة واإلجراءات السياسات مراجعة -ي
    للشركة،

  

 عمله وخط ة الخارجي المدقق تعيين خطاب مراجعة -ك
ة استفسارات وأي    وتتعلق الشركة في العليا اإلدارة من يطلبها مهم 

 وكذلك الرقابة أنظمة أو المالي ة والحسابات المحاسبة بسجال ت
 التنفيذي ة، اإلدارة ردود

   

  

 على اإلدارة لمجلس السريع الرد   تأمين -ل
نها التي والمسائل االستفسارات  الخارجيين المدققين رسائل تتضم 

 تقاريرهم، أو
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 المادة رقم

 االلتزام البند رقم
 عدم

 االلتزام
 االلتزام عدم تبرير الحوكمة تطبيقات ال ينطبق 

 أن بالشركة العاملون خاللها من يتمكن قواعد وضع -م
 في الريبة تثير أن يُحتمل مسائل أي   حول شكوكهم بسري ة يبلغوا

 أخرى مسائل أي   حول أو الداخلي ة الرقابة أو المالي ة التقارير
 تحقيق بإجراء تسمح التي المناسبة الترتيبات وجود وضمان
 السري ة العامل منح ضمان مع المسائل هذه حول وعادل مستقل  

 القواعد تلك واقتراح ، ضرر أو سلبي فعل رد أي   من والحماية
 .إلعتمادها اإلدارة مجلس على

   

  

 ، المهني   السلوك بقواعد الشركة تقي د على اإلشراف -ن
     

 المهام بهذه المتعل قة العمل قواعد أن من التأكد -س
ضها كما والصالحي ات  بالطريقة ت ط بق اإلدارة مجلس بها فو 

 المناسبة،
   

  

 المسائل حول اإلدارة مجلس إلى تقرير رفع -ع
    المادة، هذه في عليها المنصوص

  

 اإلدارة مجلس يحد دها أخرى مسائل أي   دراسة -ف
     

 (19المادة )

 باألنظمة التقيد
 ةوالرقابــــــــ

 دققوالمـ الداخلية
  لداخليا

(19-1) 

 األصول، حسب المجلس عليه يوافق داخلي ة رقابة نظام تعتمد أن الشركة على
ة نظام وتطبيق المخاطر بإدارة المتعلقة واإلجراءات األساليب لتقييم  الحوكم 
 يضع أن ويجب. الصلة ذات واللوائح بالقوانين والتقي د الشركة تعتمده الذي
 الشركة أقسام في والمساءلة للمسؤولي ة واضحة معايير الداخلي ة الرقابة نظام
 كلها

   

 بأن علًما الحوكمة، نظام من( 19) المادة بأحكام الشركة التزمت
 الداخلي التدقيق ميثاق وفي الحوكمة ميثاق في ثابت االلتزام هذا

 .الشركة قبل من المعتمد

 

(19-2) 

ن أن يجب  لتقييم ومستقلة فعالة وحدات إنشاء الداخلية الرقابة عمل يات تتضم 
 وذلك الداخلي والتشغيلي المالي للتدقيق وحدات عن فضالً  المخاطر وإدارة

 أن الداخلية الرقابة نظام يضمن أن يجب كما ، الخارجي التدقيق إلى باإلضافة
ً  تتم العالقة ذات األطراف تعامالت كل  .بها الخاصة للضوابط وفقا

   

  

(19-3) 

 تحديداً  محددة ومهام بدور تتمتع داخلي تدقيق وحدة للشركة تكون أن يجب
 أن الداخلي التدقيق وحدة على يتعي ن خاصة وبصورة واضحاً،
 ، تطبيقه على وتشرف الداخلي ة الرقابة نظام في تدقق (1

   

  

ً  مستقل و كفؤ عمل فريق قبل من تدار (2  تدريبا   ومدرب ب تشغيليا
    و مناسباً،

  

 مباشرة غير أو مباشرة بصورة إما تقاريرها اإلدارة لمجلس ترفع (3
 ، أمامه مسئولة وتكون ، للمجلس التابعة التدقيق لجنة خالل من
 و
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 المادة رقم

 االلتزام البند رقم
 عدم

 االلتزام
 االلتزام عدم تبرير الحوكمة تطبيقات ال ينطبق 

 و ، الشركة أنشطة كل إلى الوصول إمكاني ة لها يكون (4
     

 للشركة العادي اليومي بالعمل القيام عدم ذلك في بما مستقلة تكون (5
 أعضاء مكافآت تحديد خالل من مثالً  استقاللها تعزيز ويجب
 .مباشرة المجلس قبل من الوحدة

   
  

(19-4) 

 اإلدارة مجلس يعي نه األقل على داخلي مدقق من الداخلي التدقيق وحدة تتكون
  المجلس أمام مسئوال الداخلي المدقق ويكون ،

   
  

(19-5) 

 اإلدارة ومجلس التدقيق لجنة إلى ويرفع يعد أن الداخلي المدقق على يتعين
 الشركة في الداخلية الرقابة لنظام وتقييما مراجعة يتضمن داخلي تدقيق تقرير

(  التدقيق لجنة توصية على بناء)  المجلس بين باالتفاق التقرير نطاق ويحدد.
  يلي ما خاصة بصورة التقرير يتضمن أن على ، الداخلي والمدقق
 واالستثمارات المالية الشؤون على واإلشراف الرقابة إجراءات -

 المخاطر وإدارة
 الموجودة واألنظمة الشركة في المخاطر عوامل تطور مقارنة -

 السوق في المتوقعة غير أو الجذرية التغييرات لمواجهة
 بما الداخلية الرقابة نظام تطبيق في العليا واإلدارة المجلس أداء تقييم -

  رقابية بمسائل المجلس فيها أخطر التي المرات عدد تحديد ذلك في
 هذه المجلس بها عالج التي والطريقة(  المخاطر إدارة ذلك في بما) 

 المسائل
 أو تطبيقها في الضعف مواطن أو الداخلية الرقابة تطبيق في اإلخفاق -

 للشركة المالي األداء على تؤثر قد أو أثرت التي الطوارئ حاالت
 الرقابة تطبيق في اإلخفاق معالجة في الشركة اتبعته الذي واإلجراء
 للشركة السنوية التقارير في عنها المفصح المشاكل سيما ال)  الداخلية
 (المالية وبياناتها

 وإدارتها المخاطر تحديد عند الداخلية الرقابة بأنظمة الشركة تقيد -
 في  المخاطر إدارة عمليات تصف التي الصلة ذات المعلومات كل -

  الشركة

   

  

(19-6) 

    شهور ثالثة كل   الداخلي التدقيق تقرير يعد
  

 (20)المادة 

 الخارجي المدقق

(20-1) 

 على بناء تعيينه ويتم ومؤهل مستقل( خارجي مدقق)  حسابات مراقب يقوم
 العامة الجمعية قرار وعلى اإلدارة مجلس إلى المرفوعة التدقيق لجنة توصية
 سنوية نصف مراجعة وإجراء سنوي مستقل خارجي تدقيق بإجراء للشركة
 بتأكيد والمساهمين اإلدارة مجلس تزويد إلى المذكور التدقيق ويهدف للبيانات

   

 تعيين تم وقد الحوكمة نظام من( 20) المادة بأحكام الشركة التزمت
 .للشركة خارجي كمدقق برايس وترهاوس كوبرز  السادة
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 المادة رقم

 االلتزام البند رقم
 عدم

 االلتزام
 االلتزام عدم تبرير الحوكمة تطبيقات ال ينطبق 

 واللوائح وللقوانين هذا الحوكمة لنظام ً وفقا تعد المالية البيانات أن موضوعي
 تمثل وأنها المالية المعلومات إعداد تحكم التي الدولية والمعايير الصلة ذات
 الجوهرية النواحي جميع من وأداءها المالي الشركة مركز تماما

 

(20-2) 

 يجوز وال ، المهنية المعايير بأفضل التقيد الخارجيين المدققين على يتعين
 المالي التدقيق إجراء غير خدمات أو استشارة أي لتقديم معهم تتعاقد أن للشركة
 الشركة عن  ًتماما مستقلين الخارجيون المدققون يكون أن ويجب للشركة
ً  لديهم يكون أال ويجب إدارتها ومجلس  في المصالح في تضارب أي إطالقا
 بالشركة عالقاتهم

   

  

(20-3) 

 للشركة العادية العامة الجمعية حضور للشركة الخارجيين المدققين على يتعين
 االستفسارات على والرد السنوي تقريرهم يقدمون حيث

   
  

(20-4) 

 بواجب للشركة ويدينون المساهمين أمام مسئولين الخارجيون المدققون يكون
 المدققين على يتوجب كما بالتدقيق القيام عند المطلوبة المهنية العناية بذل

 المجلس اتخاذ عدم حال في أخرى رقابية هيئات وأي الهيئة إبالغ الخارجين
 أو المدققون أثارها التي للشبهة المثيرة بالمسائل يتعلق فيما المناسب اإلجراء
 حددوها

   

  

(20-5) 

 مدققيها تغيير السوق في أسهمها المدرجة الشركات جميع على يتعين
 .أقصى كحد سنوات خمس كل الخارجيين

   
  

 (21المادة )

 اإلفصاح

(21-1) 

 المالية التقارير تقديم ذلك في بما اإلفصاح متطلبات بجميع التقيد الشركة على
 وكبار التنفيذين والمسئولين اإلدارة مجلس أعضاء أسهم عدد عن واإلفصاح
 عن اإلفصاح الشركة على يتعين كما المسيطرين، المساهمين أو المساهمين
 واحد لكل الذاتية السيطرة ذلك في بما إدارتها مجلس بأعضاء تتعلق معلومات

 إن) أخرى إدارة مجالس في وعضويته ومهنته التعليمي مستواه تبين منهم
 من المشكلة المختلفة اللجان أعضاء أسماء عن اإلفصاح يجب كما ،(وجدت

ً  المجلس قبل  .تشكيلها تبيان مع( 5/3) للمادة وفقا

   

 تقوم كما اإلفصاح متطلبات جميع االعتبار بعين الشركة تأخذ
 على بالشركة الخاصة واالخبار والتقارير المستندات بنشر الشركة
 .ال خر حين من وتحديثها االنترنت على موقعها

 

(21-2) 

 تتيح الشركة بها تقوم التي اإلفصاح عمليات جميع أن يتأكد أن المجلس على
 . مضللة وغير وصحيحة دقيقة معلومات

   
  

(21-3) 

 والتدقيق المحاسبة لمعايير مطابقة للشركة المالية التقارير تكون أن يجب
 المدققين تقرير يتضمن أن ويجب ومتطلباتها، ISA و IFRS/IAS الدولية
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 المادة رقم

 االلتزام البند رقم
 عدم

 االلتزام
 االلتزام عدم تبرير الحوكمة تطبيقات ال ينطبق 

 المعلومات كل على حصلوا قد كانوا إذا عما صريحة إشارة الخارجيين
 بمعايير تتقيد الشركة كانت إذا ما التقرير هذا يذكر أن ويجب ، الضرورية

IFRS/IAS  أجري قيد التدقيق كان إذا وما  ً  الدولية التدقيق لمعايير وفقا
ISA. 

(21-4) 

    المساهمين جميع على للشركة المدققة المالية التقارير توزيع يجب
  

 (22المادة )

 لحقــــــــوقا
 العامة

 للمســـــاهمين
 الملكية وعناصر
 األساسية

 ذات واللوائح القوانين بموجب لهم الممنوحة الحقوق بجميع المساهمون يتمتع
 أن المجلس على يتعين و األساسي، الشركة ونظام النظام هذا فيها بما الصلة
 .والمساواة العدالة يحقق بما المساهمين حقوق احترام يضمن

   

 وحرصت الحوكمة نظام من( 22) المادة بأحكام الشركة التزمت
 القوانين بموجب لهم الممنوحة الحقوق بجميع المساهمين تمتع على

 والمساواة العدالة يضمن بما الصلة ذات واللوائح

 

 (23المادة )

  الملكية سجالت

(23-1) 

 ملكية توضح وحديثة ودقيقة صحيحة بسجالت تحتفظ أن الشركة على يتعين
    األسهم

 لناحية الحوكمة نظام من( 23) المادة بأحكام الشركة التزمت
 السجالت هذه أن إلى اإلشارة مع الملكية بسجالت االحتفاظ
 قانون من( 160) المادة ألحكام سنًدا قطر بورصة قبل من ممسوكة
 بشكل الشركة قبل من عليها الحصول ويتم. التجارية الشركات
 .دوري

 

(23-2) 

 مجانا إليه والوصول الشركة في المساهمين سجل على االطالع للمساهم يحق
ً  أو للشركة الرسمية العمل ساعات خالل  إجراءات في محدد هو لما وفقا

 . الشركة تضعها التي المعلومات على الحصول

   

 خالل من المعلمومات على الحصول للمساهمين الشركة تتيح
 بهذا مستقلة سياسة الشركة تملك الشركة، في الطلب عند أو الموقع

ً  الخصوص  .النظام من 23.2 المادة لمتطلبات وفقا

 

(23-3) 

 مجلس أعضاء سجل ، التالية المستندات من نسخة على الحصول للمساهم يحق
 ترتب التي والمستندات األساسي ونظامها للشركة التأسيسي والعقد ، اإلدارة

 وأي العالقة ذات األطراف وعقود لشركة أصوال على حقوق أو امتيازات
 تحدده الذي الرسم دفع مقابل وذلك آلخر وقت من الهيئة عليه تنص آخر مستند
 الهيئة

   

  

 (24المادة )
 على الحصول

 المعلومات

(24-1) 

 الحصول إجراءات األساسي ونظامها التأسيسي عقدها تضمن أن الشركة على
 الشركة وثائق على الحصول في المساهمين حق يحفظ بشكل المعلومات على

 تكون أن ويجب.  منتظم وبشكل المناسب الوقت في بها المتعلقة والمعلومات
 : تتضمن أن على ومفصلة واضحة المعلومات على الحصول إجراءات

 المعلومات نوع فيها بما عليها الحصول يمكن التي الشركة معلومات .1
 أو األفراد للمساهمين مستمرة بصورة عليها الحصول يتاح التي

 و الشركة، مال رأس من دنيا مئوية نسبة يمثلون الذين للمساهمين
 المعلومات هذه على للحصول والصريح الواضح اإلجراء .2

   

  



 

 

ق(ع.الشركة الوطنية لالجارة القابضة  )ش.م.  

 نموذج تقرير الحوكمة االلزامي لسنة 2016

 

27 

 

 
 المادة رقم

 االلتزام البند رقم
 عدم

 االلتزام
 االلتزام عدم تبرير الحوكمة تطبيقات ال ينطبق 

(24-2) 

 اإلفصاحات جميع فيه تنشر إلكتروني موقع لها يكون أن الشركة على
 كافة المعلومات هذه وتتضمن العامة، والمعلومات الصلة ذات والمعلومات
 قوانين أي وبموجب النظام هذا بموجب عنها اإلعالن يجب التي المعلومات

 صلة ذات ولوئح

   

  

 (25المادة )

حقــــــــــــــــــــو
 ق

 المســــــــــاهمين
 يتعلق فيمــــــــــا

 بجمعيـــــــــــــات
 المساهمين

 حق تضمن أحكاما األساسي ونظامها للشركة التأسيسي العقد يتضمن أن يجب
 وحق مناسب، وقت في وعقدها عامة جمعية إلى الدعوة في الفعلي المساهمين

 األعمال جدول على المدرجة البنود ومناقشة األعمال جدول على بنود إدراج
 تام اطالع على وهم قرارات اتخاذ وحق ، عليها األجوبة وتلقي أسئلة وطرح

 .المطروحة بالمسائل
   

ً  الحوكمة، نظام من( 25) المادة بأحكام الشركة التزمت  أن علما
( 58) و( 55) و( 45) البنود في مستوفاة( 25) المادة متطلبات

 .للشركة االساسي النظام من

 

 ( 26المادة )

 ـةالمعاملــ
 المنصــفة
 للمسـاهمين
 حق وممارسة
 التصويت

(26-1) 

    .بها المتعلقة عينها الحقوق ذاتها الفئة من األسهم لكل يكون
ً  الحوكمة، نظام من( 26) المادة بأحكام الشركة التزمت  أن علما
 النظام من( 46) و( 21) البند في مسوفاة( 26) المادة متطلبات
 .للشركة االساسي

 

(26-2) 

ً  به مسموح بالوكالة التصويت     الصلة ذات واللوائح للقوانين وفقا
  

 (27المادة )

حقــــــــــــــــــــو
 فيما المساهمين ق

 بانتخـــاب يتعلق
 مجلـــــس أعضاء
 اإلدارة

(27-1) 

 إعطاء تضمن أحكاما األساسي ونظامها التأسيسي الشركة عقد يتضمن أن يجب
 قبل اإلدارة مجلس عضوية إلى المرشحين عن معلومات المساهمين
 وخبرتهم والتقنية المهنية المرشحين مهارات وصف ذلك في بما االنتخابات،
 األخرى ومؤهالتهم

   

 محددة شروط للشركة األساسي النظام يفرض 
 ولكنه المجلس عضوية إلى المرشحين حول
 منح على تنص التي األحكام يتضمن ال

 المرشحين هؤالء حول معلومات المساهمين
 من 27.1 المادة في عليه منصوص هو كما
 لمنح الشركة ستسعى. الحوكمة نظام

 إلى المرشحين حول المعلومات المساهمين
 ذلك تعديل تعتزم ال ولكنها المجلس عضوية

 .األساسي النظام في
 
 النتخاب التراكمي التصويت الشركة تطبق ال

 عليه منصوص هو كما اإلدارة مجلس أعضاء
 الشركة تأخذ. الحوكمة نظام من 27.2 بالمادة
 الجدية محمل على التراكمي التصويت مبدأ
 تقوم وسوف ال، أم ستطبقه كانت ما وإذا

 في ولكن. لقرار توصلها فور الشركاء بإعالم
 التصويت الشركة تعتمد لن الحالي، الوقت

 أعضاء انتخاب في تستمر وسوف التراكمي

(27-2) 

 طريق عن اإلدارة مجلس أعضاء بانتخاب الحق للمساهمين يكون أن يجب
 التراكمي التصويت
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 المادة رقم

 االلتزام البند رقم
 عدم

 االلتزام
 االلتزام عدم تبرير الحوكمة تطبيقات ال ينطبق 

ً  المجلس  النظام في عليه منصوص هو لما وفقا
  األساسي

 (28المادة )

حقــــــــــــــــــــو
 فيما المساهمين ق

 بتوزيــــع يتعلق
 األرباح

 توزيع تحكم واضحة سياسة العامة الجمعية إلى يقدم أن اإلدارة مجلس على
 من انطالقا السياسة هذه عن شرحا التقديم هذا يتضمن أن ويجب ، األرباح
 . سواء حد على والمساهمين الشركة مصلحة خدمة

 
 

   

ً  الحوكمة، نظام من( 28) المادة بأحكام الشركة التزمت  أن علما
 ً ً  تتم االرباح توزيع سياسة أن علما  من( 71) و( 70) للمادتين وفقا
 .للشركة االساسي النظام

 

 (29المادة )

 المال رأس هيكل
 وحقــوق
 ـاهمينالمســـ
 ـفقاتوالصــ
 الكبرى

 

(29-1) 

 نوع تحديد الشركات على ويتعين ، المال رأس هيكل عن اإلفصاح يجب
 . عنها اإلفصاح يجب التي المساهمين اتفاقات

   
 بحيث الحوكمة، نظام من( 1-29) المادة بأحكام الشركة التزمت

 المقدم  السنوي التقرير في المال راس هيكلية عن االفصاح تم
 .  .للمساهمين العامة للجمعية

 

(29-2) 

  األساسي نظامها  أو/و التأسيسي عقدها تضمين على الشركات تقوم أن ينبغي
 كان كبيرة صفقات على الموافقة حال في األقلية مساهمي لحماية أحكاما
 ضدها صوتوا قد األقلية مساهمو

   

ً  يتضمن ال األساسي الشركة نظام  مساهمي لحماية نصوص حاليا
 أنه كما الحوكمة نظام من 3-29و  2-29 المواد تتطلب كما األقلية

 االفصاح يجب التي المساهمين اتفاقات لنوع تحديد أي يتضمن ال
  عنها

 األساسي نظامها تعديل حاليًا الشركة تعتزم ال
 هذه مثل االعتبار بعين ستأخذ ولكنها

 من اتخاذه يجب ما تقرر وسوف المتطلبات
 .األقلية مساهمي حماية بنود صدد في قرارات

(29-3) 

 األساسي نظامها  أو/و التأسيسي عقدها تضمين على الشركات تقوم أن ينبغي
 في المساواة حقوق ممارسة تضمن أن للجمهور بيع عرض إطالق تضمن آلية
 نسبة يتخطى الشركة رأسمال ملكية في تغيير حدوث حال في األسهم، بيع

 سقف تحديدها لدى االعتبار بعين تأخذ أن ويجب ،(السقف) محددة مئوية
 فيها بما المفصح، المساهم سيطرة تحت ولكنها ثالث طرف يملكها التي األسهم
 عنها اإلفصاح أيضا يجب والتي مساهمين باتفاقات المعنية األسهم

 

   

 (30المادة )

 أصحاب حقوق
 اآلخرين المصالح

(30-1) 

 يشارك التي الحاالت وفي المصالح، أصحاب حقوق احترام الشركة على يجب
 على الحصول من يتمكنوا أن يجب الحوكمة، في المصالح أصحاب فيها

 وبشكل المناسب الوقت في وذلك صلة وذات وكافية بها موثوق معلومات
 منتظم

 
 

   

 القوانين وفق المصالح أصحاب حقوق ضمان الشركة التزمت
ً  يتوافق وبما بها، المعمول  30.1 المواد متطلبات مع خصوصا

 بتحضير الشركة قامت كما الحوكمة، نظام من 30.3 و 30.2و
ً  المخالفات عن االبالغ سياسة   30.4 المادة لمتطلبات وفقا

 

(30-2) 

 والمساواة العدل لمبادئ وفقا الموظفين معاملة يضمن أن اإلدارة مجلس على
 الدين أو الجنس أو العرق أساس على تمييز أي وبدون

   
 

(30-3) 

 الشركة وإلدارة للعاملين حوافز لمنح للمكافآت سياسة يضع أن المجلس على
 بعين السياسة هذه تأخذ أن ويحب الشركة، مصلحة يخدم بما دائما للعمل

 .الطويل المدى على الشركة أداء االعتبار
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 المادة رقم

 االلتزام البند رقم
 عدم

 االلتزام
 االلتزام عدم تبرير الحوكمة تطبيقات ال ينطبق 

(30-4) 

 بالتصرفات المجلس إبالغ بالشركة للعاملين تسمح آلية اعتماد المجلس على
 غير أو قويمة غير التصرفات هذه تكون عندما الشركة في للريبة المثيرة
 إلى يتوجه الذي للعامل يضمن أن المجلس وعلى بالشركة مضرة أو قانونية
 آخرين موظفين من سلبية فعل ردة أو أذى أي من والحماية السرية المجلس

 .رؤسائه من أو

   

 

 (31المادة )
 الحوكمة يررتق

(31-1) 

    .الرئيس يوقعه سنوي تقرير إعداد المجلس على يتعين
  

(31-2) 

ً  الهيئة إلى الحوكمة تقرير رفع يجب  ويكون الهيئة، تطلبه وقت أي وفي سنويا
 .الدوري اإلفصاح بواجب التزاما الشركة تعده الذي السنوي بالتقرير مرفق

   
  

(31-3) 

 للشركة العادية العامة الجمعية أعمال بجدول الحوكمة تقرير بند تضمين يجب
 .االجتماع خالل للمساهمين منه نسخة وتوزيع

 

   

  

(31-4) 

 هذا أحكام بتطبيق المتعلقة المعلومات كل الحوكمة تقرير يتضمن أن يجب
 : الحصر ال المثال سبيل وعلى النظام،
 .الخصوص بهذا الشركة اتبعتها التي اإلجراءات .1

   

  

 وبيان المالية السنة خالل ارتكبت مخالفات أي عن اإلفصاح .2
    .المستقبل في تفاديها وسبل معالجتها وطريقة أسبابها

  

 ولجانه اإلدارة مجلس منهم يتألف الذين األعضاء عن اإلفصاح .3
ً  السنة، خالل ونشاطاتهم ومسؤولياتهم  األعضاء هؤالء لفئات وفقا
 المجلس أعضاء مكافآت تحديد طريقة عن فضالً  ، وصالحياتهم

 .الشركة في العليا التنفيذية واإلدارة

   

  

 على اإلشراف ذلك في بما الداخلية الرقابة إجراءات عن اإلفصاح .4
    .المخاطر وإدارة واالستثمارات المالية الشؤون

  

 المخاطر لتحديد الشركة تتبعها التي اإلجراءات عن اإلفصاح .5
 مقارن وتحليل وإدارتها، تقييمها وطرق تواجهها قد التي الكبيرة
 المعتمدة األنظمة ومناقشة الشركة، تواجهها التي المخاطر لعوامل
 . السوق في المتوقعة غير أو الجذرية التغييرات لمواجهة

   

  

 نظام تطبيق في العليا واإلدارة المجلس أداء تقييم عن اإلفصاح .6
 فيها أخطر التي المرات عدد تحديد ذلك في بما الداخلية الرقابة
 والطريقة(  المخاطر إدارة ذلك في بما)  رقابية بمسائل المجلس

 .المسائل هذه المجلس بها عالج التي
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 المادة رقم

 االلتزام البند رقم
 عدم

 االلتزام
 االلتزام عدم تبرير الحوكمة تطبيقات ال ينطبق 

 أو جزئيا أو كليا الداخلية الرقابة تطبيق في اإلخالل عن اإلفصاح .7
 الطوارئ حاالت عن اإلفصاح أو تطبيقها في الضعف مواطن
 واإلجراءات ، للشركة المالي األداء على تؤثر قد أو أثرت التي
 الداخلية الرقابة تطبيق في اإلخفاق معالجة في الشركة اتبعتها التي
 للشركة السنوية التقارير في عنها المفصح المشاكل سيما ال)

 (. المالية وبياناتها

   

  

 اإلفصاح تحكم التي والشروط بالقواعد الشركة تقيد عن اإلفصاح .8
    . السوق في واإلدراج

  

 تحديد عند الداخلية الرقابة بأنظمة الشركة تقيد عن اإلفصاح .9
    . وإدارتها المخاطر

  

 المخاطر إدارة عمليات تصف التي الصلة ذات المعلومات كل .10
    الشركة في الداخلية الرقابة وإجراءات

  

 


